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Počas návštevy Námestova zavítal čínsky veľvyslanec na Slo-
vensku Sun Lijie – na fotografi i vpravo od primátora Milana 
Hubíka – spolu s manažérom spoločnosti Yanfeng International 
Automotive Slovakia Guopengom Li – vedľa prednostu Dušana 
Jendrašíka – na Mestský úrad v Námestove. Hostia hovorili s ve-
dením mesta aj o budúcich zámeroch rozširovania spoločnosti 
a zvyšovania zamestnanosti. Na fotografi i vpravo prekladateľky. 

                        Foto: Veľvyslanectvo Číny v Bratislave

Čínsky veľvyslanec v Námestove
Pri príležitosti návšte-

vy závodu Yanfeng In-
ternational Automotive 
Slovakia navštívil 30. 
septembra mimoriadny 
a splnomocnený veľvy-
slanec Čínskej ľudovej 
republiky Sun Lijie tiež 
Mestský úrad v Námes-
tove. S primátorom mesta 
Milanom Hubíkom pre-
brali rôzne témy ohľadne 
spolupráce mesta a spo-
ločnosti. Spolu s Guo-
pengom Li, manažérom 
spoločnosti, ktorý vedie 
Yanfeng v Námestove, 
hovorili o budúcich plá-
noch a víziách, z ktorých 
najpodstatnejšia je tá, že 
spoločnosť Yanfeng sa 
chce rozrastať a zamest-
návať ďalších ľudí z náš-
ho regiónu. Veríme, že tak 
ako súčasná, aj budúca 
spolupráca tejto spoloč-
nosti s mestom bude na 
prospech Námestova i re-
giónu.                           (dj)

Volíme primátora a 12 poslancov

V sobotu 29. októbra 2022 nás čakajú spojené voľby do orgánov 
samosprávy obcí aj do orgánov samosprávnych krajov. Volebné 
miestnosti sa otvoria o 7.00 hod. ráno a uzatvoria sa o 20.00 hod., 
nebudú teda otvorené do 22.00 hod. ako v predošlých voľbách.

Mestský úrad zverejnil zo-
znam zaregistrovaných kan-
didátov pre voľby primátora 
i poslancov do mestského za-
stupiteľstva na úradnej tabuli 
mesta a internetovej stránke. 
K 13. októbru 2022 sa zoznam 
kandidátov nezmenil – naďa-
lej máme 5 kandidátov na pri-
mátora mesta Námestovo a 50 
kandidátov na poslancov do 
mestského zastupiteľstva.

Na úradnej tabuli a interne-
tovej stránke mesta je tiež zo-

znam zaregistrovaných kan-
didátov pre voľby predsedu a 
kandidátov do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja. Spomí-
nané zoznamy nebudú rozná-
šané do domácností. Rovna-
kou formou budú po doručení 
OÚ v Námestove zverejnené 
hlasovacie lístky.

Čo sa týka hlasovania, na to, 
aby bol hlasovací lístok plat-
ný, musí volič zakrúžkovať 
jedného kandidáta na primáto-
ra a čo sa týka poslancov – mi-

nimálne jedného, maximálne 
12. Do ŽSK jedného kandi-
dáta na predsedu a maximál-
ne päť na  poslancov. Všetky 
ďalšie potrebné informácie 
dostanú voliči priamo vo vo-
lebných miestnostiach. 

V snahe umožniť hlasovať aj 
tým voličom, ktorí budú mať 
ku dňu konania volieb naria-
denú karanténu alebo izoláciu 
pre COVID-19 bude vytvo-
rená špeciálna volebná komi-
sia. Tá bude týchto voličov 
navštevovať v ich domácnos-
tiach so špeciálnou volebnou 
schránkou.                        (mp)
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teľskú verejnosť. Našli a pri-
jali ste nejaké opatrenia?

S vedením mesta sme túto 
nepriaznivú situáciu prero-
kovávali viackrát. Mesto Ná-
mestovo je plne plynofikova-
né a veľa možností na zmenu 
palivovej základne nemáme. 
Prechod na iné palivo (bioma-
sa, drevošiepka) nie je mož-
ný, pretože Bytový podnik 
Námestovo, s.r.o. a ani mesto 
Námestovo nevlastnia vhodné 
pozemky v blízkosti kotolní 
na uskladnenie a manipulá-
ciu s týmito komoditami. Tie 
teplárne, ktoré využívajú spo-
mínanú komoditu na vykuro-
vanie, už momentálne majú 
problém s dodávkami, kvalitou 
a hlavne s nestabilnou cenou na 
trhu. Bytový podnik Námesto-
vo hľadá aj iné možnosti, resp. 
alternatívy, ako sa postaviť tej-
to nepriaznivej situácii, a preto 
dal vypracovať odbornú štú-
diu na možnosť zefektívnenia 
palivovej základne s dôrazom 
na OZE  (obnoviteľné zdroje 
energie) a KVET (kombino-

vaná výroba elektriky a tepla) 
v blokových kotolniach. Uvi-
díme, čo nám ukáže výsledok 
vypracovanej štúdie.

Zrejme ste oslovili aj ve-
rejnosť s cieľom efektívne 
narábať s teplom a teplou 
vodou. Prejavilo sa to už na 
spotrebe, alebo sa táto situá-
cia ľudí ešte nejako príliš ne-
dotýka? 

Áno, už koncom minulého 
roku sme oslovili predsedov 
spoločenstiev, zástupcov by-
tov, kompetentných vedúcich 

úradov, škôl atď., ktorým do-
dávame teplo a informova-
li ich o spôsoboch ako šetriť, 
pretože cena tepla na rok 2022 
vzrástla. Každé zníženie tepla 
1°C  ušetrí 5 až 6 % nákladov 
na výrobu tepla. Tieto naše 
odporúčania sme uverejnili aj 
na webovej stránke Bytového 
podniku Námestovo, s.r.o. 

Či sa šetrenie už prejavilo 
na spotrebe, je ťažko pove-
dať. Momentálne to nevieme 
vyhodnotiť, nedá sa to porov-
nať s minulými rokmi, pretože 
bola pandémia covid 19, školy, 

škôlky a úrady boli zatvorené, 
alebo ich prevádzka obmedze-
ná. Koniec a začiatok vyku-
rovacej sezóny je tiež iný, čo 
úzko súvisí s priemernou von-
kajšou teplotou ovzdušia. Mo-
mentálne nevieme určiť, koľ-
ko osôb býva v bytoch, koľko 
bytov je neobývaných a tým 
aj nevykurovaných. Presné 
čísla a vyhodnotenie budeme 
vedieť po skončení účtovného 
obdobia, podľa skutočných ná-
kladov a dodaného množstva 
tepla.       

           Anna  LAJMONOVÁ

Výroba tepla v plynovej ko-
tolni je plne automatizovaná.  
               Foto: (mš)
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Najprv Covid, teraz drahota...
Proticovidové opatrenia sa 

chtiac-nechtiac už  stali na-
šou každodennou rutinou 
a v tomto roku, tak ako celá 
spoločnosť, aj CSS Námes-
tovo sa musí vysporiadať so 
zdražovaním v každej oblas-
ti. Okrem tovarov každoden-
nej spotreby  sú  veľkou záťa-
žou pre rozpočet výdavky za 
energie. Zvýšenie cien plynu 
nás zasiahlo už koncom mi-
nulého roka. Vzhľadom na 
to, že vykurovanie a ohrev 
teplej vody je pre zariadenie 
pre seniorov veľmi dôležité, 
tak zvýšenie plynu o  226 % 
nám skutočne spravilo škrt 
cez rozpočet. Našťastie sme 
mohli požiadať Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR o dotáciu, ktorá aspoň 
čiastočne zmiernila zvýšenie 
plynu v tomto roku. 

Na pravidelných poradách 
vedenia mesta a riaditeľov 
príspevkových organizácií 
sme sa zaoberali otázkami 
zvyšovania nákladov na ener-
gie. Zapojili sme sa do spoloč-
ného verejného obstarávania 
na dodávku elektrickej ener-
gie, ktoré pripravil  mestský 
úrad a hľadáme riešenie na 
zníženie výdavkov aj za plyn. 
V budúcnosti musíme pristú-
piť k zníženiu energetickej 

náročnosti budovy, ktorá nie 
je zateplená, ale dúfame, že to 
snáď bude možné z prostried-
kov Plánu obnovy a odolnosti. 

Zvýšenie prevádzkových 
nákladov sa snažíme zní-
žiť aj vlastnými príspevka-
mi. Dodatok VZN o zvýšení 
úhrad za poskytované služby 
v roku 2023 je pripravený na 
schválenie. K zvýšeniu by 

tak došlo v súlade s pláno-
vaným zvýšením dôchodkov.                                                                                                                                       
  Napriek týmto ekonomickým 
ťažkostiam a vážnym zdravot-
ným problémom našich senio-
rov, snažíme sa, aby neboli 
o nič ukrátení. Tak ako každý 
rok, mali 5. októbra  stretnutie 
s primátorom mesta Milanom 
Hubíkom. Okrem poukážky, 
malého pohostenia a krásnej 

kytice mali radosť zo samot-
nej návštevy a krátkej debaty. 
Naši seniori sa nemohli zú-
častniť ani na spoločnom vy-
sluhovaní sviatosti pomazania 
chorých v chráme, ale prijali 
ju na  prvý piatok v zariadení 
z rúk pána kaplána Mgr. Miro-
slava Mudríka. 

PhDr. Mária 
KONDELOVÁ

Väčšina seniorov potrebuje asistenciu pri všetkých aktivitách.                               Foto: (dss)

Ako efektívne hospodáriť s teplom

• Využívajte termostatické 
ventily.

• Jednotlivé miestnosti vy-
kurujte podľa účelu a potre-
by – využívajte vznikajúce 
teplo z domácich spotrebičov 
pri pečení a varení v kuchyni. 
Pri správnom nastavení ter-
mostatickej hlavice tak mô-
žete ušetriť značnú časť ná-
kladov na vykurovanie.

• Nastavte termostatickú 
hlavicu na regulačný stupeň, 
ktorý zabezpečí optimálnu 
teplotu v miestnostiach: obý-
vacia izba, detská izba (21 
°C), kuchyňa (20 °C), spálňa 
(19 °C).

• V miestnostiach, v ktorých 
sa počas dňa, alebo v noč-
ných hodinách dlhodobo ne-
zdržiavate,  znížte teplotu.

• Nikdy nevypínajte kúrenie 

úplne. Vykúriť miestnosť po 
každodennom odstavení kú-
renia na normálnu teplotu je 
omnoho nákladnejšie.

• Nezakrývajte radiátory 
(záclonami, závesmi), ob-
medzuje to prúdenie tepla v 
byte.

• Správne vetrajte, aby vám 
zbytočne neunikalo teplo – 
najlepšie nárazovo 3 až 5 mi-
nút.

• Využívajte vonkajšie te-
pelné zisky zo slnka – vy-
tiahnnite rolety/žalúzie počas 
slnečných dní.

• Skontrolujte správne utes-
nenie okien, vstupných a bal-
kónových dverí. Zabránite 
tak únikom tepla.

• Sledujte svoju spotrebu, 
je to prvý krok k dosiahnutiu 
úspor.

 ODPORÚČANIA BYTOVÉHO PODNIKU

Bytový podnik hľadá možnosti postaviť sa plynovej kríze

Ako vidíte nadchádzajúcu 
vykurovaciu sezónu námes-
tovských domácností,  škôl, 
DSS, úradov a ostatných 
užívateľov tepla a teplej 
úžitkovej vody v súvislosti 
s energetickou krízou?

Koncom septembra sme 
na ÚRSO podali nový návrh 
ceny tepla pre rok 2023, ktorý 
je takmer totožný so schvále-
nou cenou tepla na rok 2022. 
Bytový podnik Námestovo, 
s.r.o. má schválenú jednotnú 
cenu pre všetkých odberate-
ľov, preto nie je rozdiel, či 
teplo dodávame domácnos-
tiam, školám alebo inštitúci-
ám. Vzhľadom na to, že cena 
tepla je v štádiu schvaľovania 
a cena vstupných médií (plyn 
– preprava, distribúcia a elek-
trická energia) bude známa až 
začiatkom decembra, nerád 

by som ešte predbiehal uda-
losti.

Čo očakávate od štátu ako 
výrobcovia a dodávatelia 
tepla spracovávaním ply-
nu?

Naša spoločnosť je členom 
Slovenského zväzu výrobcov 
tepla. Spomínaný zväz nás 
zastupuje a intenzívne rokuje 
so štátnymi inštitúciami, ako 
napr. Ministerstvo hospodár-
stva SR, ÚRSO atď. Zväz im 
odporučil niekoľko spôso-
bov, ako znížiť dopad energe-
tickej krízy na občanov. Ako 
s týmito návrhmi štát naloží, 
nevieme predpovedať.

Určite ste spolu s mestom 
rokovali o tom, ako sa posta-
viť energokríze tak, aby čo 
najmenej zasiahla spotrebi-

Milan ŠURIN

Konateľovi Bytového podniku Námestovo, s.r.o.  
Milanovi Šurinovi sme v súvislosti s náročnou ener-
getickou situáciou pred nadchádzajúcou zimou po-
ložili elektronicky niekoľko otázok ohľadne vykuro-
vania v meste Námestovo:
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INVESTIČNÉ AKTIVITY MESTA

V ZÁVERE ROKA STÁLE V PLNOM NASADENÍ

V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na no-
vých cestách v Námestove: prístupová komuni-
kácia pri bytových domoch Záhradky a nové ko-
munikácie na Novej Slanickej ulici 1 a 2 v časti 
Zubrohlava. Prístupová komunikácia pre bytové 
domy sa nachádza na sídlisku Brehy a súčasťou 
investície je aj priľahlá križovatka, kde  bude 
realizované nové dopravné značenie pre organi-
záciu dopravy a parkovisko. Dĺžka novej cesty 

bude 120 m a slúžiť bude najmä obyvateľom v 
okolitých novovybudovaných bytových domoch. 
Hodnota celkovej investície je cca 105 000 €.

Ďalšie nové komunikácie sú v realizácií pri ro-
dinných domoch na Novej Slanickej ulici 1 a 2 
v časti Hnilisko (Zubrohlava), kde pribudnú dve 
nové cesty vrátane dažďovej kanalizácie. Každá 
z týchto ciest má dĺžku cca 150 m a hodnota diela 
je cca 205 000 €.

REALIZÁCIA NOVÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

Realizácia nových ciest – Nová Slanická.

REKONŠTRUKCIA PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE – VNÚTROBLOKY 
KOMENSKÉHO

Poslednou komunikáciou, na ktorej budú 
prebiehať stavebné úpravy, je prístupová ko-
munikácia do vnútrobloku bytových domov 
na ul. Komenského. Rekonštrukcia bude spo-

čívať v obnove asfaltového povrchu vozovky, 
priľahlých parkovacích miest a mobiliáru. In-
vestícia je v hodnote cca 120 000 €.

Rekonštrukcia Uice Komenského.

Po uvoľnení obchodných priestorov v dome 
kultúry, sme zvažovali rôzne možnosti, ako 
daný priestor využiť pre potreby občanov 
mesta Námestovo. Následne prišiel záu-
jem od našich dôchodcov, že by si v týchto 
priestoroch vedeli predstaviť svoju klubov-
ňu, kde budú vykonávať svoje aktivity. Preto 
sa vedenie mesta spolu s riaditeľkou domu 
kultúry rozhodlo bývalé obchodné priesto-
ry, nachádzajúce sa na prízemí budovy, po-

núknuť na svoje aktivity námestovským dô-
chodcom – Jednote dôchodcov Slovenska. 
Príprava priestorov prebieha spoločne –  v 
participácií so samotnými dôchodcami, ktorí 
aktívne pridajú ruku k dielu. Veríme, že aj 
vďaka týmto priestorom podporíme činnosť 
a aktivitu našich seniorov v meste a zároveň 
tak vznikne priestor pre nové voľnočasové a 
záujmové aktivity aj pre iné organizácie náš-
ho mesta.

Umiestnenie nových priestorov pre námestovských dôchodcov (Jednotu dôchodcov Sloven-
ska) – vstup od OC Klinec.

NOVÁ UMELÁ TRÁVA UŽ DOKONČENÁ

Po daždivých dňoch sa nám podarilo ukon-
čiť práce na novom umelom trávniku v are-
áli MŠK. Oproti pôvodnému ihrisku prišlo k 
rozšíreniu trávnika, aby spĺňal požiadavky 
Slovenského futbalového zväzu, ktorý zá-
roveň podporil túto výmenu trávnika sumou 
100 000 € a z mestského rozpočtu bola vy-

členená čiastka 210 000 € (spolu 310 000 
€). Nový trávnik, ktorý je v najvyššej kvali-
te –  Fifa  quality PRO, poskytne vynikajúce 
podmienky pre našich futbalistov. V priebehu 
októbra bude aj ofi ciálne otvorenie tohto no-
vého športoviska, o ktorom budeme verejnosť 
informovať.

Nový umelý trávnik v areáli MŠK Námestovo.    Texty a foto: MsÚ

NOVÉ PRIESTORY PRE SIENOROV V NAŠOM MESTE



Riaditeľkou domu kultú-
ry ste sa stali pred rokom 
a pol. Do akej kultúry ste 
vošli?

Do žiadnej, keďže v ob-
dobí, kedy som nastúpila, 
boli tvrdé protipandemické 
opatrenia a celoplošný loc-
kdown. Jediná aktivita, kto-
rá sa vtedy v kultúrnych in-
štitúciách robila, bolo covid 
testovanie. 

Inak bol dom kultúry za-
behnutá inštitúcia, ktorá 
fungovala na známych for-
mátoch a ľudí priťahovala. 
Nevytvárala však potrebnú 
nadstavbu –  neskúšali sa 
nové formáty či podujatia 
a nepracovali ani s online 
priestorom či živou kultú-
rou. Len málo spolupraco-
vali s lokálnymi tvorcami. 

Dom kultúry mal od svoj-
ho postavenia v roku 1983 
za sebou len minimálne re-
konštrukcie. Kino prešlo 
digitalizáciou už dávnejšie, 
divadelná sála mala čerstvo 
vynovené sedačky, vzdu-
chotechniku, oponu a pol-
ku obnov mala za sebou aj 

mestská knižnica. Druhú, 
menšiu časť, sme rekonštru-
ovali už pod mojím vede-
ním. 

Knižnica je tak jediný zre-
konštruovaný priestor domu 
kultúry za posledných 39 
rokov. Aj preto ľudí láka 
a vidíme to každý deň. Po-
máha tomu aj fakt, že sme 
z knižnice vytvorili komu-
nitný priestor, kde prebieha-
jú výstavy, malé javiskové 
formy, diskusie i besedy pre 
najmladších, školy či dospe-
lých.

Čo ste sa do kultúry sna-
žili vniesť?

Jednoznačne sme chceli 
otvoriť „kulturák“ ľuďom 
a ich nápadom. Chceli sme 
im dať pocítiť, že sme tu pre 
nich a ak majú nejaký hod-
notný nápad, pomôžeme im, 
ako to len bude v našich si-
lách.

Myslím, že je to cítiť na 
spoluprácach s občianskymi 
zduženiami, ktoré zabezpe-
čujú festivaly Tanečno, Ora-
vaJazz či Slanický ostrov 
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Dom kultúry 
„Chceme, aby to tu žilo a ľudia okúsili rôznoro-

dosť kultúry,“ hovorí riaditeľka Domu kultúry v Ná-
mestove Daniela Kubíkova. Pýtali sme sa jej na 
kultúrne ambície mesta aj plány do budúcna.

Jednosmerky stále horúcou témou

Prázdnou Ulicou mieru sa 
vodiči rútia aj osemdesiatkou, 
v dopravnej špičke si ňou krá-
tia dlhé čakanie v kolónach na 
hlavnom ťahu. Navyše, kľuč-
kujú medzí parkujúcimi au-
tami, ktoré patria študentom 
gymnázia. To všetko zas bráni 
okolo bývajúcim vyjsť zo svo-
jich dvorov. 

Nešťastná je aj Ulica Miest-
neho priemyslu, podnikatelia 
sa obávajú návrhov z genere-
lu. Ten ráta napríklad s dokon-
čením jednosmerného okruhu 
aj ohraničením hodín na záso-
bovanie prevádzok. „Túto časť 
však neplánujeme, nemyslíme 
si, že je na to čas. Môže to ob-
medziť prevádzky aj znížiť 
tržby,“ povedal primátor.

Pekárovi na Ružovej ulici 
však už tržby klesli a obáva sa 
aj zimného zásobovania. Pri-
mátor v tomto prípade podo-

tkol, že sú pripravení takým-
to situáciám nájsť riešenie. 
Z rovnakej ulice však prišli aj 
obyvatelia, ktorým vadia dlh-
šie obchádzky k domu. Ich 
petíciu podpísalo viac ako 600 
ľudí. „Čomu tieto jednosmer-
ky vlastne pomohli? Len pre-

sunuli problém z jednej ulice 
na tie druhé,“ podotkol jeden 
z prítomných. Tvorcom ge-
nerelu vyčítajú ďalší aj to, že 
prieskumy neboli robené do-
statočne a nezohľadnili všet-
ky premenné dopravy a života 
v meste.

„Nepozerajte sa na to len 
jednostranne zo svojho sub-
jektu, vnímajte aj to, na čo je 
celý materiál robený. Dopra-
vu má dostať do prijateľného 
stavu pre všetkých, nielen pre 
tých, ktorí tam majú obchod 
a treba sa k nemu dostať,“ 
hovorí J. Čelko. Každý vraj 
môže nesúhlasne krútiť hla-
vu, koľko chce, Námestovo 
je ideálne pre peších a cyklis-
tov. Generel vytvoril miesta 
na státie áut, ráta však aj so 
záchytnými parkoviskami či 

zrýchlením dopravy na hlav-
nom ťahu. V ideálnom prípade 
by malo dôjsť aj k odstráneniu 
kruhového objazdu. 

„Je to správne, ale prečo ste 
urobili piaty krok a vynecha-
li ste tie štyri pred tým? Je to 
len výkrik do tmy,“ povedal 
ďalší zo zúčastnených. Mestu 
vyčítajú aj to, že zmeny ne-
dostatočne komunikuje. „Aj 
to, čo je pre druhých horšie, 
by sa dalo ľahšie prejsť, ak by 
do diskusie boli viaceré strany 
pozvané.“

Primátor podotkol, že gene-
rel je dokument, ktorého jed-
notlivé časti sa plánujú až do 
roku 2050. „Je možné, že na 
ne ešte mesto nedozrelo. Ak 
to tak bude, vieme sa vrátiť do 
pôvodného stavu.“

       Dorota MIKULÁŠOVÁ

„Prejsť centrom Námestova sa nedá. Prepletáte sa 
pomedzi autá stojace na chodníkoch, vedľa nich ale-
bo na cestách. Nedajbože sa tadiaľ vyberiete pešo 
alebo na bicykli. Ak sa toto nezmení, poriadok tu 
mať nikdy nebudete. Buď si to uvedomíte teraz, ale-
bo o pár rokov neskôr,“ povedal Ján Čelko, rektor 
Žilinskej univerzity v Žiline. Práve tá stojí za Územ-
ným generelom dopravy, z ktorého vzišlo aj súčasné 
zjednosmernenie ulíc. 

Stretnutím s tvorcami generelu a dotknutými stra-
nami chcelo mesto objasniť a zodpovedať nejasnos-
ti. Pár diskutujúcich síce vyjadrilo s jednosmerkami 
spokojnosť, drvivá väčšina s nimi však stále nesú-
hlasí.

V dopravnej špičke si cestu krátia vodiči okolo gymnázia.               Foto: (dm)

Školáci objavili drogu športovcov
„Nie, my nič také nepouží-

vame, ale počkajte na devia-
takov, tí o tom budú vedieť 
viac,“ povedala nám partia 
siedmačiek, ktoré sme zasta-
vili tesne po vyučovaní. Pý-
tali sme sa ich na nikotínové 
vrecúška, ktoré sú verejnosti 
známe aj ako droga športov-
cov, keďže nielen medzi ná-
mestovskými školákmi sa vo 
veľkom rozšírilo ich užíva-
nie. „Ani my nie. Načo aj?“  
– pridávajú sa do rozhovoru 
dvaja chlapci stojaci obďaleč. 

„Mali sme už éru obyčaj-
ných cigariet aj tých elektro-
nických. Hlavne na tie druhé 
si treba dávať pozor, rodičia 
ich na prvý pohľad nerozo-
znajú od USB kľúča. Teraz 
prišlo zas niečo nové,“ hovo-
rí Renáta Fidriková, riaditeľ-
ka Základnej školy, Slnečná. 

Rozoznať ich je ťažké
Pestrofarebné škatuľky 

v tvare puku s obsahom ni-
kotínových vrecúšok sa ná-
padne podobajú na drobné 
cukrovinky alebo žuvačky. 
V obchodoch sa dajú nájsť 
zväčša hneď vedľa pokladni-
ce a lákajú farbou aj príchu-
ťami. Chutiť môžu napríklad 
ako energetický nápoj, kola, 
ovocie či gumené cukríky.

To, že ide o produkt s vy-
sokým obsahom nikotínu, sa 
dá zvyčajne dozvedieť až zo 
zadnej strany obalu. „To je 
problém. Rodičia ich deťom 
kúpia bez toho, aby vedeli, že 

ide o drogu.“  Školáci ich tiež 
získavajú prostredníctvom 
starších kamarátov, alebo si 
to sami kúpia cez internet. 
Tam je ľahké zakliknúť, že 
už majú nad 18 rokov, hoci 
pravda je iná.

K ich nenápadnosti im pri-
dáva aj fakt, že ako cigarety 
vôbec nesmrdia. Biele vre-
cúška v tvare aj veľkosti žu-
vačkového dražé obsahujú 
vyabstrahovaný nikotín, kto-
rý sa vkladá pod hornú peru. 
„Viditeľné sú len zriedkake-
dy, ak si to dieťa v ústach po-
sunie,“ hovorí Fidriková.

Kým po vyfajčení jednej ci-
garety sa do tela dostanú dva 
až štyri miligramy nikotínu, 
v takýchto výrobkoch ich 
je násobne viac. V tých naj-
silnejších až päťdesiat, čo je 
dávka, ktorá môže viesť až 
k otrave.

Cez sliznicu úst sa, navyše, 
nikotín vstrebáva rýchlejšie 
a ľahšie ako jeho inhalova-
ním. Následne sa dostane do 
mozgu, kde sa viaže na kon-
krétne receptory, ktoré vypla-
vujú dopamín, hormón, kto-
rý nám prináša uspokojenie 
a pocity potešenia. „Mozog 
si zapamätá, že mu je dob-
re, zvykne si a chce ho viac. 
Tak je to aj pri sociálnych 
sieťach, počítačových hrách, 
či najedení sa alebo uhase-
ní smädu,“ vysvetľuje škol-
ská psychologička Dominika 
Briliaková.

Najväčším rizikom užívania 

takýchto látok je práve vyso-
ký obsah nikotínu a s ním sú-
visiaca závislosť. „Zároveň 
mám pocit, že ide aj o vstup-
nú bránu do sveta ťažkých 
drog.“ Konzumentom však 
tiež hrozí otrava, rôzne typy 
rakoviny či poruchy spánku.

Príčinou je vek aj trh
Príčiny, pre ktoré po takom-

to výrobku siahnu deti už na 
základnej škole, plynú z ich 
veku. Približne v 11. roku 
začína u detí pomaly nastu-
povať obdobie puberty. Osa-
mostatňujú sa postupne od 
rodičov a partia má na nich 

veľký vplyv. Potrebujú zažiť 
pocit spolupatričnosti či do-
spelosti, aj sa chcú cítiť mo-
derní a IN. Nemenej dôležitá 
je aj zvedavosť, deti v tom-
to veku veľmi rady skúšajú 
nové veci. „Tieto dva faktory 
sú pre nich dôležitejšie ako 
zdravie,“ vysvetľuje Domini-
ka Briliaková.

„Netreba zabúdať ani na 

trh. Takéto výrobky sú láka-
vé, a obzvlášť pre deti,“ do-
pĺňa riaditeľka školy Renáta 
Fidriková.

Podľa skúseností školskej 
psychologičky sa nedá po-
vedať, ktorí žiaci po takých-
to výrobkoch siahnu, alebo 
ktorí z nich sú náchylnejší 
na závislosť. „Rozprávala 
som sa s dieťaťom, ktoré sa 
po prvom užití povracalo, no 
napriek tomu, keď prišla ťaž-
šia situácia, využívalo celú 
krabičku.“ Predpokladať by 
sa vraj dalo, že pôjde skôr 
o extrovertnejších jednotliv-
cov. „Tiež to ale nemusí byť 

pravda. Skúsiť to môže aj in-
trovert. Náchylnejšie môžu 
byť deti, ktoré majú dostatok 
voľného času, nie sú vyťaže-
né krúžkami, povinnosťami, 
ale aj deti z rodín, kde sa už 
objavila nejaká závislosť.“

Na žiakoch to škola spozo-
rovala už vlani. Učiteľom sa 
zdali byť hyperaktívne a ve-
selé, až euforické, pričom 

takéto nikdy dovtedy nebý-
vali. Spozorovali u nich aj 
podráždenosť či časté zme-
ny nálad. „I keď je to veľmi 
ťažké v tomto veku odlíšiť od 
puberty.“ 

Užívanie nikotínových vre-
cúšok začali medzi nimi zis-
ťovať prostredníctvom dotaz-
níka a následne ich edukovali 
o účinkoch aj možných rizi-
kách. Postupne sa tak škola 
dozvedela o užívaní vrecúšok 
bez obsahu nikotínu, ale aj 
tých nikotínových.

„Dokázať to však nevieme, 
ak to nevidíme žiaka vkladať 
do úst, alebo to nenájdeme 
spadnuté pod jeho stoličkou,“ 
vysvetľuje Renáta Fidriko-
vá. Rodičom tak hovorili len 
o možnom podozrení, s os-
tatnými k tomu mali aj ro-
dičovskú radu a posielali im 
informácie. Mnohí z nich sa 
s niečím takýmto stretli po 
prvýkrát. 

Do nového roka tiež vstupo-
vali so sprísneným školským 
poriadkom, ktorý takéto pro-
dukty zakazuje do školy no-
siť aj ich užívať.

Práca rodičov
„Myslím si, že sme sa 

k tomu postavali zodpo-
vedne a neprehliadame to. 
Navyše, každé dieťa má 
kedykoľvek otvorené dve-
re k našej školskej psycho-
logičke. Kľúč k svojim de-
ťom však majú rodičia, tí sú 
s nimi od narodenia. Preto 

je najväčšia práca na ich 
pleciach.“

Briliaková radí rodičom 
deti pozorovať. Sledovať 
správanie, časté zmeny ná-
lad, občas prezrieť vrecká či 
históriu internetu. Upozorňu-
je, že užívanie nikotínových 
vrecúšok vedie k zvýšenému 
slineniu, jedným z ukazova-
teľov tak môže byť aj častej-
šie odpľúvanie.

„Najdôležitejšia je komu-
nikácia. Na tej však treba 
intenzívne pracovať a prejsť 
postupne viaceré témy. Nedá 
sa do nej len tak vhupnúť, 
pôjde to ťažko, ak vôbec. 
Dieťa bude v odpore a bude 
mať tendenciu chrániť sa kla-
maním.“ Zároveň je dôležité 
budovať u detí sebavedomie, 
schopnosť povedať v partii 
nie, aj im ukázať a zapojiť 
ich do alternatív k rizikové-
mu tráveniu voľné času.

Ak rodič u svojho dieťa-
ťa zistí užívanie nikotíno-
vých vrecúšok, postaviť by 
sa k tomu nemal z pozície 
autority, ale partnera. „Opäť 
je významná komunikácia 
a partnerský rozhovor. Prejsť 
si s dieťaťom to, čo mu to 
prináša alebo ho upozorniť 
na to, aké sú dôsledky.“ Psy-
chologička odporúča tiež do 
takejto komunikácie ísť do-
statočne pripravený. „Treba 
čítať a študovať, pretože deti 
sú zbehlé a informačne aj ar-
gumentačne vybavené.“

     Dorota MIKULÁŠOVÁ

Nikotínové vrecúška sa našli aj na detskom ihrisku. 
                                                                               Foto: (dm)
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sme otvorili ľuďom a ich nápadom

divadla, ale i s inými kultúr-
nymi aktivistami či ochotník-
mi. Je veľmi dôležité, aby sa 
na kultúre podieľali a priná-
šali svoje podnety aj ľudia 
zvonku, nie iba osem zamest-
nancov domu kultúry.

Našou prioritou je prebu-
diť a udržať živú kultúru. 
Ktokoľvek, kto tvorí – píše, 
maľuje, hrá, rád reční alebo 
má nápad či chuť niečo zor-
ganizovať, nech nám o sebe 
dá vedieť. Pokúsime sa mu 

vytvoriť priaznivé podmien-
ky aj nájsť financie. 

Mimochodom, téma náš-
ho rozpočtu na kultúrne ak-
cie je na osobitný rozhovor 
(smiech). Okolité mestá i de-
diny majú na takéto podu-
jatia násobne viac peňazí a 
náš rozpočet je hlboko pod-
dimenzovaný vzhľadom na 
celoslovenský priemer. 

Samozrejme, granty a mi-
morozpočtové zdroje u nás 
fungujú už dávno, no tiež to 

nie je med lízať – napísať, 
obstarať, zrealizovať, vy-
účtovať, napísať záverečné 
správy – všetko bez projek-
tového manažéra, na ktorého 
nemáme peniaze. Dôležitá je 
aj suma, ktorú vám dá Fond 
na podporu umenia, Minis-
terstvo kultúry SR či VÚC. 
Našťastie, máme medzi se-
bou aj uvedomelých podni-
kateľov i podnikateľky, ktorí 
naše akcie pravidelne podpo-
rujú.

Všetko negatívne má však 
aj druhú stranu – núti nás to 
kreatívne využívať náš ná-
mestovský a oravský ľudský 
potenciál. Aj takýmto spô-
sobom učíme, aby si ľudia 
vážili a užili napríklad náš 
Deň v minulosti na Nábreží 
s miestnymi tvorcami, reme-
selníkmi, kvalitnými kapela-
mi či celodenným nabitým 
programom. Darmo, musíme 
špekulovať, prehovárať, za-
pájať (smiech).

Je chvályhodné, že do 
podujatí ťaháte aj bežných 
občanov.

Áno, toto je tá živá kultú-
ra. Už v čase môjho nástupu 
sme v online priestore roz-
behli projekt NO čítaj!, kde 
sa mohol hocikto zapojiť, na-
hrať krátke video s obľúbe-
nou knižkou a poslať nám ho. 
Takto sme dali ľuďom novú 
možnosť odprezentovať sa, 
zoznámiť sa i v čase, keď sme 
sa medzi sebou nemohli stre-
távať a v neposlednom rade 
sme podporili aj požičiava-
nie kníh z mestskej knižnice. 
Podobný význam mala aj vý-
stava Vianočnej pohľadnice 
za oknami kulturáku – dvere 
k nám museli byť zatvorené, 
ale galéria v okne a za dvera-

mi bola k dispozícii. 
Výstavy lokálnych talen-

tovaných tvorcov, besedy so 
zaujímavými ľuďmi, prezen-
tácia práce miestnych reme-
selníkov či priestor pre nové 
nápady – to je priorita v na-
šom malom meste.

V každom z nás je niečo, čo 
môžeme dať a ukázať iným. 
Toto sa snažíme robiť pri 
každom podujatí. Chceme, 
aby to tu žilo a ľudia okúsili 
rôznorodosť kultúry. Tá ich 
priťahuje, spája, motivuje 
a inšpiruje. Ľudia prídu, sú 
zvedaví, vyskúšajú si tvorivú 
dielňu alebo zaplnia hľadisko 
a sú spokojní, to je dôležité. 
A ešte dôležitejšie je, že sa 
sami hlásia – ja som maliar-
ka, chcem mať výstavu, ja by 
som rád spravil diskusiu, ale-
bo ja som sa tu vrátila z Bra-
tislavy a chcem vyskúšať ten-
to formát.

Aký je plán do najbližších 
mesiacov?

Naším veľkým snom je 
rekonštrukcia domu kultú-
ry. Je to nielen jediný kul-
túrny stánok mesta, ale zá-
roveň aj jeho reprezentácia. 
Navštevuje ho veľa miest-
nych ľudí aj z regiónu, kto-
rí plnia našu sálu. Máme 

v ňom dokonca zriadený aj 
infopoint pre turistov. 

Práve preto by dom kultú-
ry mal spĺňať kritériá kul-
túrnej inštitúcie 21. storočia, 
a to nielen v estetickej rovi-
ne, ale už aj bezpečnostnej a 
funkčnej. Aktuálne hľadáme 
výzvy a granty na obnovu, 
keďže si uvedomujeme, že 
takáto verejná nerekonštru-
ovaná budova zhltne nemalé 
peniaze. Už dlhšie premýš-
ľame aj nad extra službami 
súvisiacimi s kinom Kultúra, 
napríklad bistro, ktoré by po-
núkalo malý snack.

Dlhodobým cieľom je ľudí 
vychovávať ku každodennej 
kultúre, aby to nebolo len 
o veľkom festivale raz do 
roka, pretože takto sa z nás 
stanú obyčajní konzumenti, 
ale aj o tom, že ľudia prídu 
na besedu do knižnice, po-
zrieť sa na komunitný trh 
alebo pouličné umenie k ska-
te parku.

Dotkne sa ich niečo, inšpi-
ruje, alebo začnú viac pre-
mýšľať. A je dôležité, aby si 
túto zodpovednosť uvedomi-
lo aj mesto – máme tu talen-
tovaných a ochotných ľudí, 
ktorí vedia a chcú, len na to 
musia mať podmienky.

Dorota MIKULÁŠOVÁ 

Riaditeľka domu kultúry Daniela Kubíková.               Foto: ar dk



Sviatok všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých

ZBYTOČNÝ A VEČNÝ ODPAD NA SKLÁDKACH
Umelé ozdoby na hroboch sú zväčša vyrobené z viacerých 
materiálov a nedajú sa preto recyklovať. Väčšinou sú 
tak odsúdené na skládku odpadov, kde sa rozkladajú 
stovky rokov. Veľkým problémom je aj množstvo sviečok 
v plastovom alebo sklenenom obale. Ak sa nevytriedia, 
končia na skládkach, kde sa menia na „večný odpad“.

MALÁ ZMENA, VEĽKÝ VÝSLEDOK
Skúsme to tento rok spraviť inak. Namiesto umelých kvetov, 
vencov a iných ozdôb prinesme na hroby našich blízkych 
kvety v kvetináči. Sú krajšie, vydržia možno až do prvých 
mrazov a sú cenovo dostupné. Vsadiť môžeme aj na výzdobu 
z prírodných materiálov – šišiek, sušených kvetov či ihličia. 

Ak už máme sklenené kahance alebo svietniky, používajme 
ich čo najdlhšie. Za zváženie stojí použitie sviečok zo 
sójového alebo včelieho vosku.

Aj prírodné materiály raz skončia ako odpad. Živé kvety bez 
plastových obalov, stužiek a drôtikov, kvety z kvetináčov, 
burinu, lístie či konáriky vytrieďme, aby zbytočne neputovali 
na skládku. Ak nie sú na cintoríne dostupné nádoby na triedený 
odpad, vezmime odpad so sebou a vytrieďme ho doma.

Obdobie, kedy sa cintoríny zapĺňajú množstvom umelých kvetov, 
vencov a kahancov. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký to má 
dopad na životné prostredie?

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

MAJTE NA PAMÄTI NASLEDOVNÉ PRAVIDLÁ:

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ.

� Snažte sa odpad netvoriť vôbec.odpad netvoriť vôbec.odpad netvoriť
� Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
� Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: 

sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým 
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:  ...  ... 
Riaďte sa pravidlami svojej obce.

� Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
� Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber 

hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
� Obal označený  patrí do triedeného zberu.
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Všelijaké osudy ukrýva 

Kríž prijať s pokorou
„Tu leží otec aj dve deti,“ 

ukazuje na smutné miesto J. 
Krušinský. Práve to je však 
jeho srdcu najbližšie. Rodina 
sa vracala zo štátnic a ani nie 
dve hodiny od domova do nich 
vrazil opitý šofér. Mamu ne-
hoda navždy pripútala na vo-
zíček. O pár hrobov ďalej po-
chovali aj ich deda. Od žiaľu 
sa obesil.

Tragický osud zasiahol aj inú 
námestovskú rodinu. Chlap-
ci boli dvojičky. Mali štrnásť, 
kúpali sa v priehrade. Jeden sa 
začal topiť, stiahol za sebou 
druhého, otec ich chcel zachrá-
niť, a utopil sa tiež. „Tu ležia 
všetci spolu.“ Nedávno k nim 
pochovali aj ich mamu. 

„Musíme prijať každý kríž. 
To je najľahšia cesta do neba,“ 
hovorí pani Pavlína. Treba ho 
však prijať s pokorou, pretože 
čím viac sa mu bude človek 
vzpierať, tým bude ťažší. „A 
vždy, keď nevládzem, treba sa 

obrátiť hore. Pane Ježišu, čo 
ty si mal taký kríž, že ja sa ti 
nemôžem toľko rovnať, pomôž 
mi.“ 

 A tento pomník? Muž pod 
ním bol hrobár. Hocikedy bol 
schopný vziať bicykel a ísť do 

Poľska len po kilo cukru, aby 
s ním šli aj jeho tri deti. Na bi-
cykli šiel v osudný deň aj do 
Vavrečky po mlieko. Spoza au-
tobusu si nevšimol idúce auto. 
Na mieste bol mŕtvy. 

Ďalšieho muža si našla smrť 

pri práci. Na rannej rose sa 
s traktorom šmykol a prevrátil.

Kráčajúc cintorínom sa do-
zvedáme o ďalšom smutnom 
osude. Žena zomrela chybou 
lekárov pri pôrode, ostala po 
nej narodená dcéra. Tej sa ujala 
stará mama. Aj pár hrobov ďa-
lej písal život podobný príbeh. 
Po žene ostali tri deti.

Smrť k životu patrí
Ročne je v Námestove v prie-

mere asi štyridsať pohrebov. Ján 
Krušinský má pohrebnú službu 
od roku 1978. „Je to ako kaž-
dá iná práca, smrť, jednoducho, 
k patrí k životu.“ 

Navonok sa zdá, že je s ňou vy-
rovnaný, v srdci však nie. Sám 
si ju zažil v mnohých podobách. 
Bratovi vybuchol sud, sestra 
ochorela, ďalšia dostala epilep-
tický záchvat. „O pol šiestej ešte 
vyprevadila muža do roboty, 
o hodinu ju budili deti. Márne.“ 

Hovorí, že zvyknúť sa dá na 
všetko. Najviac ho však bolia 

pohreby detí. Aj teraz sa mu pri 
rozprávaní objavia slzy v očiach. 
„Nikdy nezabudnem na pohreb 
chlapca, dostal rakovinu. Oblie-
kali sme mu bavorský kroj. Bolo 
to smutné, ale nádherné.“

Len 15-ročného chlapca našla 

smrť na rybačke. V Účku sa čln-
koval s kamarátom a otcom. Ako 
vyhodil udicu, trafi l ho blesk. Po-
môcť sa mu už nijako nedalo.

Biely pomníček je mnohým 
Námestovčanom známy. Patrí 
novorodencovi, ktorého našiel 
študent z Klina pod kríkmi. Jeho 
telíčko bolo zabalené len v ige-
litovej taške. Kňaz, ktorý ho 

pochoval, mu dal meno Jožko. 
„Ešte dlho po pohrebe sa hrob-
ček sledoval, nikoho sa však ni-
kdy vypátrať nepodarilo.“

Kedysi rodičia a blízki nena-
rodených detí kládli sviečky na 
schody k nemocnici. Dnes už 

Koľko osudov skončilo na námestovskom cintoríne, sa spočítať nedá.                             Foto: (dm)

V týchto dňoch budeme viac než po tie iné spomínať na tých, ktorí z tohto sveta 
odišli pred nami. Boli takí, ktorým život vryl do kože mnoho vrások, iných smrť 
zastihla nepripravených. Niektorí sa do večnosti pobrali sami.

Cintorín nepatrí k miestam, na ktorých by ľudia trávili viac času, než je nutné. 
Kráčame z neho rýchlo, mysliac len na vlastné kroky a pomedzi ne často zabú-
dame, že aj nás raz čaká ten posledný.

Medzi nami sú však aj tí, ktorí si posledné kroky ctia. Smrť blízkych i cudzích 
ich navštívila v rôznych podobách. Po námestovskom cintoríne sme sa prešli s 
jeho správcom Jánom Krušinským a pani Pavlínou. Tá sa stará o hroby svojich, 
ale neobchádza ani tie opustené. „Patrí sa pristaviť pri nich s modlitbou, svieč-
kou alebo kytičkou. Duša na to nezabudne,“ hovorí.

Aby čas spomienok nebol sviatkom odpadu
Onedlho si opäť pripomenie-

me Sviatok všetkých svätých 
a po ňom Sviatok všetkých ver-
ných zosnulých, ľudovo nazýva-
né aj Dušičky, ktoré sú tradíciou 
nielen na Slovensku. Začiatok 
novembra je u nás spájaný so 
spomienkami na tých, ktorí už 
nie sú medzi nami. Svoju úctu 
a to, že nám chýbajú, sme si 
zvykli prejavovať vyzdobením 
miest ich posledného odpočin-
ku. Obchody sú celé týždne 
pred sviatkami preplnené ume-
lými kyticami a kahancami. Za-
mysleli sme sa niekedy, či naozaj 
potrebujú naši blízki až takúto 
umelú „parádu“?  

Odvrátená stránka 
honosnej výzdoby

Vysvietené cintoríny s boha-
tou výzdobou majú však aj svo-
ju odvrátenú stránku. Preplnené 
kontajnery doslúženej výzdo-
by. Málokto sa zamyslí, aká je 
budúcnosť všetkých sviečok, 
kahancov a umelých vencov. 
V tom lepšom prípade skončia 
nekonečné tony nepotrebnej 
dekorácie v triedenom zbere. 
Zo sklenených kahancov môžu 
byť o rok opäť ďalšie kahance, 
keď z nich odstránime zvyšky 
vosku. Ale väčšina tejto „pará-
dy“ sa nahromadí v zmesovom 
komunálnom odpade.  A ten sa, 
bohužiaľ, bude na skládkach 
rozkladať ešte veľa rokov. 

Nestačí len triediť, 
treba minimalizovať

Pre tých, ktorým životné pro-
stredie  nie je ľahostajné a chcú 
byť k nemu ohľaduplní,  je tu 
jednoduchý návod, ako  naložiť 
so spomínanou výzdobou. Do 
kontajnera na biologický odpad 
alebo kompostéra patria zelené 
časti prírodných vencov a kytíc, 
živé kvety, lístie, menšie koná-
re.

Do kontajnera na sklo môže-
te vytriediť fľaše, poháre, skle-
nené svietniky a kahance bez 
umelých a kovových vrchná-
kov. Tie, tiež očistené od vosku, 
môžete vyhodiť do triedeného 
zberu plastov a kovov.

Umelé kvety sú však väčšinou 
zložené z viacerých materiálov, 
a preto do triedeného zberu ne-
patria. Spolu s ostatným zmeso-
vým odpadom končia na sklád-
kach, kde sa rozkladajú stovky 
rokov. Ideálnym riešením je 
preto snaha o zníženie množstva 
odpadu. Treba zvážiť, či naozaj 

potrebujeme mať na hroboch 
našich blízkych desiatky kahan-
cov a umelých kytíc, poprípade 
ich  nahradiť prírodnými mate-
riálmi, ktoré sú neporovnateľne 
menšou záťažou pre životné pro-
stredie.

Začnime od seba. Byť 
eko predsa nie je ťažké 

Skúsme si pamiatku našich 
blízkych tento rok uctiť ekolo-
gickejšie. Dá sa to úplne jedno-
ducho a dokonca to šetrí nielen 
životné prostredie, ale aj peňa-
ženku. Stačí vysadiť napríklad 
chryzantémy v črepníkoch, ktoré 
sú typickým kvetom pre toto ob-
dobie a nájdete ich nielen v kve-
tinárstve, ale takmer v každom 
supermarkete. Verte, vence z prí-
rodných materiálov nie sú o nič 
horšie ako tie umelé. Naopak. Sú 
rovnako pekné a stačí jedna pre-
chádzka do prírody a pokojne si 
ozdoby na ne môžete nazbierať 
aj sami. Veď farebné lístie, 
okrasné plody, vetvičky, mach, 
sušené kvety, šišky, dreviny 
a podobne sú teraz na každom 
rohu.  Alternatívou umelých ka-
hancov môžu byť sklenené sviet-
niky s kovovým vrchnákom, 
ktoré môžeme používať viac-
krát. Pamätajte, že tieto sviatky 
nie sú len o bohatej výzdobe, ale 
o spomienke na našich blízkych, 
ktorí už nie sú medzi nami.  

          Zdroj: ENV-IPAK, a. s.



Členovia členskej zák-
ladne COOP Jednota, SD 
v Námestove sa 10. septem-
bra zúčastnili jednodňového 
výletu do kláštora v Jasove 
a do Košíc. 

Kláštor premonštrátov sa 
nachádza v obci Jasov v Ko-
šickom okrese, približne 
28 km západne od Košíc. 
Kláštor je najväčším nesko-
robarokovým objektom na 
Slovensku. Od roku 1802 

je jediným „žijúcim“ opát-
stvom starých rádov, resp. 
reholí na Slovensku. Pre-
monštráti žijú v Jasove s 
väčšími, či menší-
mi prestávkami už 
takmer 850 rokov. 
Svojím „stabilitas 
loci“ – stabilnosťou 
miesta – sú živými 
svedkami doby, času 
a sprevádzajú seba a 
veriacich k Pánovi. 
Snažia sa byť Kris-
tovými vyslanca-
mi, jeho svedkami a 
sprostredkovateľmi 
jeho milosti. 

Kláštor je dielom 
významných ra-
kúskych neskoroba-
rokových umelcov 
a stavbu inicioval 
vtedajší opát Andre-
as Sauberer (1700-
1779). Architektom 

bol Franz Anton Pilgram, 
sochárska výzdoba je die-
lom Johanna Antona Kraus-
sa a maliarska výzdoba je 
dielom Johanna Lucasa Krac-
kera. Výstavba sa začala v 
roku 1746 a slávnostné po-
žehnanie bolo 24. septembra 
1766. Dnes je celý objekt ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou. 
Centrom celého kláštora je 

Opátsky chrám sv. Jána Krs-
titeľa. Veru, bolo čo obdivo-
vať.

Cestou domov sme sa zasta-
vili v Košiciach. Druhé naj-
väčšie mesto SR nám taktiež 
učarovalo bohatstvom kultúr-
nych pamiatok a súčasným 
ruchom života. Samozrej-
me, naše prvé kroky viedli 
do Metropolitnej katedrály 
svätej Alžbety – najväčšieho 
kostola na Slovensku, kde 

spočinuli aj pozostatky ne-
dávno zosnulého kardinála 
Jozefa Tomka. Účastníci vý-
letu mali možnosť navštíviť 

centrum mesta aj s priľahlý-
mi cukrárňami, reštaurácia-
mi a obchodíkmi.  Výlet sa 
aj vďaka COOP Jednote, SD 
vydaril. Odniesli sme si prí-
jemné zážitky a obohatili sme 
sa o informácie z histórie 
dvoch miest Slovenska.

Výbor členskej základne 
COOP Jednota, 
SD Námestovo
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Najdôstojnejšie knieža anjelských  zborov, 
udatný bojovník najvyššieho Boha, horlivý 
milovník Pánovej slávy, postrach vzbúrených 
anjelov, láska a rozkoš všetkých  dobrých 
anjelov, svätý Michael archanjel, prajem 
si patriť do počtu tvojich ctiteľov, preto 
sa ti dnes  odovzdávam a darujem.
  Odovzdávam seba samého, moju rodinu 
a priateľov, moju prácu a všetko, čo mi patrí, 
do tvojej bdelej ochrany.
  Môj dar je malý, keď uvážim, že som iba 
úbohý hriešnik.
  Tebe sa však páči láska môjho srdca.
Pamätaj teda, že ak oddnes som pod tvojou 
ochranou, tak mi musíš pomáhať po celý 
môj život.

Vypros mi odpustenie mojich mnohých 

a ťažkých hriechov, ako aj milosť milovať
celým srdcom môjho Boha, môjho 
najdrahšieho Spasiteľa, najsladšiu Pannu 
Máriu a všetkých ľudí, mojich bratov, 
milovaných Otcom a spasených Synom.

Vyprosuj mi všetku pomoc, potrebnú na 
dosiahnutie koruny večnej slávy.

Bráň ma vždy pred nepriateľmi mojej duše,
 zvlášť v poslednej chvíli môjho života.

Príď v tej chvíli, o slávny archanjel, pomáhaj 
mi v boji a odvráť ďaleko odo mňa do 
pekelných priepastí, onoho vzbúreného 
a pyšného anjela, ktorého si premohol a zvrhol 
z neba.

Svätý Michael archanjel, zaveď ma vtedy pred 
Boží trón, aby som spolu s tebou a so všetkými 
anjelmi mohol(la) spievať na chválu, česť a slávu 
toho, ktorý kraľuje na veky  vekov. Amen.

Modlitba zasvätenia svätému Michalovi archanjelovi

Po stopách histórie a súčasnosti

Kláštor premonštrátov v Jasove.           Foto: int.

Dóm sv. Alžbety v Košiciach, kde boli nedávno, po smrti 
kardinála Jozefa Tomku, uložené jeho pozostatky.  Foto: int.

Jasovská kláštorná knižnica

majú svoj vlastný pomník. Zdo-
bia ho hračky, drobné kamienky 
alebo sviečky. Každá patrí jednej 
malej dušičke.

Nikoho nesúďme
Námestovský cintorín má 

hlavné kríže dva. „Ten starší je 
asi z roku 1830. Zdobili ho pre-
krásne tuje a z celého miesta sá-
lal neuveriteľný pokoj,“ hovorí 
pani Pavlína. Približne pred de-
siatimi rokmi sa od sviečok chy-
tili vence aj stromy a sčasti ob-
horel kríž. Kedysi takto ľudskou 
nedbanlivosťou zhorelo až päť 
hrobov.

Starší kríž je blízko pri dome 
smútku. Hlavne cudzí k nemu 
hľadali cestu vždy len ťažko. 
„Bolo mi to ľúto. Ten nový sme 
tak postavili hneď oproti vcho-
du. Blúdiť k nemu už nebude 
nik,“ hovorí Krušinský.

Tých, ktorí si sami vzali ži-
vot, zvykli kedysi pochovávať 
ku plotu, dnes už nie. „Nemali 
by sme ich súdiť je to skratová 
situácia. Keby bol aspoň jeden 
človek vtedy vedľa neho, mohol 
by to zvrátiť,“ hovorí pani Pavlí-
na. Navyše, nikto z nás nemá ani 
poňatia, čo a ako veľmi muselo 
človeka trápiť.

Tento pomník patrí žene, kto-
rá si od smútku za deťmi pichla 
niekoľko ráz okolo srdca. Pod 
tamtým je zas muž, ktorý si doň 
trikrát strelil. Pred pár rokmi za-

žilo Námestovo čierne tri mesia-
ce. V priebehu nich sa obesilo 
sedem mužov. Najmladší mal 
17, najstarší 59.

Mladého Námestovčana pichla 

tesne po pohrebe rodiny frajerka 
nožom rovno do srdca. Pri poze-
raní videa to urobil aj jeden otec 
synovi. Na pohrebe chýbal, bol 
už v base.

Hádam najväčšia tragédia 
otriasla Námestovom pri trojná-
sobnej vražde v kostole. Vrah sa 
pôvodne vybral vypáčiť sekerou 
pokladničku aj s mincami, do 
cesty mu však vošli traja ľudia. 
Jedna z obetí, aj farár, ktorý ich 
našiel, ležia na tomto cintoríne.

Stretnúť sa opäť
„Stali sa aj veselšie veci,“ ho-

vorí Krušinský. Starší muž toľ-
kokrát opakoval, aby ho pocho-
vali zadkom k svetu, až sa mu to 
splnilo. Truhla sa pri vkladaní do 
hrobu prevrátila. Iná žena ležala 

už v truhle, keď si blízki všimli, 
že pohla prstom. Žila ďalších 19 
rokov.

Námestovský cintorín má aj 
také pomníky, na ktoré by sme 
mali byť obzvlášť hrdí. Patria 
národným dejateľom. Z tých 
najznámejších hádam Vavri-
nec Miklušičák či Martin Ha-
muljak... Svojou dominanciou, 

orientálnosťou štýlu, ale i zaují-
mavou históriou púta pozornosť 
dom smútku. Vznikol z rodin-
nej hrobky, ktorú tu pred vyše 
storočím dal vybudovať v štýle 
kaplnky vtedajší veľkoobchod-
ník s plátnom, statkár a riaditeľ 
námestovskej sporiteľne Anton 
Murín a jeho manželka Terézia. 
Obaja sú v nej pochovaní ako 

prví z tejto početnej rodiny, kto-
rá tu má svoje miesto posledné-
ho odpočinku. Telesné pozostat-
ky zosnulých Murínovcov boli 
do hrobky v krypte ukladané do 

roku 1977.  V roku 1982 odkú-
pilo kaplnku Murínovcov mesto 
Námestovo a odvtedy, ale už aj 
predtým mestom niekoľkokrát 
zrekonštruovaná, slúži ako dôs-
tojný stánok rozlúčky so zosnu-
lými.

Vskutku prerôzne osudy ukrý-
va vari už 200-ročný námes-
tovský cintorín. Či mladí, sta-

rí, lekár alebo 
upratovačka, 
každý z nich 
si zaslúži našu 
úctu. Tak ako 
urobili v živote 
dobre, robili aj 
zle. „Nik z nás 
nie je bez viny. 
My tu tiež raz 
skončíme, no 
hodinu nevie 
nikto. A ak úctu 

chceme od druhých, vždy musí-
me začať od seba,“ hovorí pani 
Pavlína.

Možno je ten pozemský život 
len prestupovou stanicou na ces-
te do večnosti. Možno však nie. 
No akákoľvek strata našich blíz-
kych je znesiteľnejšia s nádejou, 
že sa raz s nimi stretneme znova.

        Dorota MIKULÁŠOVÁ

Za obdobie od 5. septembra do 13. októbra 2022 nás 
navždy opustili títo občania Námestova s trvalým poby-
tom v našom meste.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Odišli z našich radov

Mária Ilievová       97 rokov 

 Kedysi zapaľovali sviečky nenarodeným deťom pri nemocnici, dnes majú svoj pomník.                                      
                    Foto: (dm)

námestovský cintorín

Starš hlavný kríž, asi z roku 1830.



Od 10. do 14. októbra sme 
mali návštevu študentov 
z Dánska zo školy  Anna Trol-
les Skole v mestečku Brende-
rup v rámci projektu Erasmus 
plus. Pätnásť žiakov z  Cirkev-
nej základnej školy sv. Gorazda 

v Námestove prijalo  do svo-
jich príbytkov 22 žiakov. Ďal-
ších žiakov z tejto školy prijali 
aj rodiny žiakov zo ZŠ s MŠ 
v Oravskej Polhore. My, ako 
hostitelia, sme im pripravili ta-
kýto program: V utorok 11. ok-

tóbra – privítanie a koncert na 
chodbe našej školy (orchester, 
harmonika, spev), prehliadka 
školy, návšteva Osvienčima. V 
stredu – prezentácia o Sloven-
sku – deviataci, video o škole, 
prezentácia o Dánsku – dánski 

žiaci, Oravský hrad, Demänov-
ská jaskyňa. Vo štvrtok  – vý-
chovný koncert o kyberšikane 
v dome kultúry, ľudové tance, 
baamboozle hry o svetových 
a európskych mestách, futbalo-
vý/fl orbalový turnaj, spoločný 
obed v katolíckom dome. 

Naši žiaci  strávia v Dánsku 
týždeň na budúci rok v apríli. 
Veríme,  že to bude čas  plný 
nezabudnuteľných zážitkov 
a nových priateľstiev. 

Ďalšími našimi mobilitami 
v tomto školskom roku bude 
v novembri Španielsko, vo 
februári Nemecko a v máji Is-
land. Je to už naša tretia cesta 
do Dánska. Takéto návštevy 
sú výbornou možnosťou, ako 
poznávať  Európu a zdoko-
naľovať sa v cudzom jazyku. 
Učí nás to byť vnímavejšími 
a otvorenejšími ľuďmi, čo je 
v dnešnej dobe veľmi dôležité.

Ing. Mgr. Marta
 KURTULÍKOVÁ
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Volám sa Lukáš Kubík, som Námestovčan, architekt, 
divadelník a aktuálne aj nezávislý kandidát na poslanca 
mestského zastupiteľstva. V neposlednom rade som 
manžel a otec. Mám 33 rokov. Rád by som vám stručne 
predstavil svoju doterajšiu prácu i vízie do budúcnosti.

Študoval som architektúru a urbanizmus (mestské 
plánovanie) v Českej republike a Belgicku.  Ako architekt 
som priviedol na svet desiatky budov - vediem projekčné 
tímy, komunikujem s klientmi, dodávateľmi i úradmi. V našej 
rodinnej firme sme zrealizovali stovky projektov pre 
súkromnú sféru a samosprávy. Vypracoval a implementoval 
som mnoho projektov financovaných z dotácií Ministerstva 
hospodáhospodárstva, Fondu na podporu umenia či z Eurofondov 
(a to je oblasť, v ktorej má naše mesto veľké rezervy...).

Efektívnejší územný rozvoj a pozemkové úpravy – viac 
možností na kvalitné  a dostupné bývanie a služby.
Posilnenie spolupráce s architektmi a urbanistami na 
transformácii nášho Nábrežia, ktoré sa tak stane 
klenotom nielen Námestova, ale aj celého Slovenska.
RRýchla a flexibilná údržba mesta – príprava manuálov a 
postupov, vďaka ktorým naše ulice budú krajšie, 
bezpečnejšie a lepšie pripravené na sneh či dážď.
Kvalitné verejné priestranstvá s možnosťami pre všetky 
skupiny občanov – peších, cyklistov, motoristov, deti, 
seniorov, psíčkarov, imobilných či turistov.
SpoluprácaSpolupráca s krajom, obcami a ďalšími inštitúciami na 
novej zonácii a rozvoji potenciálu Oravskej priehrady.
Viac pozornosti a financií pre kultúru, šport a školstvo.
Nový mestský park, kvalitnejšia zeleň a detské ihriská, 
ekologické postupy v starostlivosti o zelené plochy.
VViac profesionality vo vedení mesta a zlepšenie 
komunikácie s občanmi. Podpora participácie občanov a 
digitalizácie procesov v správe mesta.
Chcem sa aj naďalej deliť o svoje skúsenosti a nápady s 
našim mestom. Chcem lepšiu budúcnosť Námestova!

Objednávateľ: Lukáš Kubík, Slnečná 163/6, Námestovo 029 01
Zhotoviteľ: Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01

Vediem námestovské divadlo dNO, ktoré sa tento rok stalo 
najlepším nezávislým divadlom na Slovensku a 
reprezentuje naše mesto po celej krajine i v zahraničí. Som 
podpredseda združenia Severný vietor a spolu                              
s manželkou, ktorá je aktuálne riaditeľkou Domu kultúry v 
Námestove, organizujeme kultúrny život v našom meste 
(Námestovské Vianočné trhy, Deň mesta alebo letný 
fefestival Zaži leto na Nábreží). Už 7 rokov vám v našom bistre 
Altán pripravujeme dobré jedlo a pitie.

CZŠ SV. GORAZDA

Veľmi srdečné a spontánne bolo privítanie študentov z Dánska na pôde našej školy. Foto: czš

Spoločný týždeň so študentmi z Dánska

Misijný jarmok opäť
„Aj tie najkrajšie myšlienky 

bez skutkov nie sú ničím.“ 
       (sv. Terezka z Lisieux). 
 
To sú slová svätej, ktorá 

mala túžbu ísť na misie, všet-
ko pre ne obetovala a hoci sa 
nikdy misionárkou nestala, je 
považovaná za patrónku mi-
sií. 

Október je v Cirkvi venova-
ný jej misijnému rozmeru.

Po dvoch pandemických 
rokoch sa  27. októbra bude 
v priestoroch CZŠ sv. Go-
razda konať misijný jarmok. 
Svoju prácu na misiách, kon-

krétne v Ghane, nám priblíži 
misijná dobrovoľníčka. Uči-
teľom a žiakom porozpráva 
o radostiach a ťažkostiach 
misionára počas besedy, kto-
rá bude predchádzať samot-
nému jarmoku. 

Výťažok z jarmoku bude 
venovaný tým, ktorí túto po-
moc veľmi potrebujú.

Srdečne pozývame všet-
kých, aby  nás navštívili 
a svojou účasťou podporili 
dobré dielo. 

Mgr. Zuzana 
RUŽVOŇOVÁ

 

                     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                                            
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CVČ MAJÁK

Dobrodružný rytiersky večer a jesenné prázdniny
Centrum voľného času Ma-

ják otvorilo svoju pravidel-
nú a príležitostnú činnosť 
v školskom roku 2022/ 2023 
dobrodružným rytierskym 
večerom, ktorý prebiehal 
v piatok 23. septembra. Deti 
si počas tohto večera osvo-
jili pravidlá správania ry-
tierov, plnili rôzne športové 
a vedomostné úlohy, naučili 
sa bojovať mečom a strieľať 
lukom. Počas večera  plni-
li aj skúšku odvahy, hľadali 
poklad, ktorý úspešne našli 

a celú noc strážili. Hneď za-
včas rána na nich čakali ďal-
šie úlohy, prostredníctvom 
ktorých deti preukázali veľ-
kú odvahu, keď bojovali s 
rozprávkovými bytosťami, 
ktoré im poklad ukradli. Na-
koniec všetko dobre dopadlo, 
deti si poklad naspäť vybo-
jovali a spravodlivo si ho aj 
rozdelili. Tešíme sa na ďalšie 
stretnutie a dobrodružné akti-
vity. 

***
Srdečne pozývame deti na 

Úspešní dobrodružní rytieri...                                 Foto (cvč)

aktivity  počas jesenných 
prázdnin. Na piatok 28. ok-
tóbra sme pripravili športový 
rytiersky deň, kde deti čakajú 
rôzne športové aktivity a sú-
ťaže, taktiež jazda na koni 
na Ranči u Edyho. V ponde-
lok 31. októbra bude v CVČ 
prebiehať jesenný environ-

mentálny deň. Deti budú spo-
znávať zvieratká v environ-
mentálnej miestnosti v CVČ. 
Čakajú na nich tiež tvorivé 
dielne a environmentálne hry 
a súťaže. Bližšie informácie 
nájdete na našej web stránke 
–www.cvcno.sk

Kolektív CVČ Maják

Novinky CVČ Maják
V Centre voľného času Ma-

ják bol otvorený nový krúžok  
Mladý vedec – Vševedko, 
ktorý  prebieha každý piatok 
v čase od 14.00 hod.  – 16.00 
hod. 

Mladí vedci sa na tomto 
krúžku oboznámia s fyzikál-
nymi a chemickými vlastnos-
ťami niektorých látok, ktoré 
sa nachádzajú v každej do-
mácnosti a aj to, ako môžu 
byť nebezpečné pre naše zdra-
vie. 

Krúžok je zameraný na fyzi-
kálne, chemické pokusy a lo-
gické myslenie, ktoré budeme 
u žiakov rozvíjať počas celého 
školského roka. Svoje obzory 
si rozšíria poznaním fyzikál-

nych vlastností a fyzikálnych 
reakcii pri jednoduchých po-
kusoch, napríklad objavo-
vaním statickej elektriny, at-
mosferického tlaku, hustoty 
vzduchu, kvapalín a iných, 
s ktorými sa bežne stretávajú 
vo svojom živote. 

Žiakom  pomôžeme si roz-
šíriť svoje získané poznatky 
učiva prebratého v školách 
na hodinách prírodovedy, fy-
ziky a chémie. Tieto poznat-
ky budú aplikovať v praxi 
a  zároveň sa budeme snažiť 
ich usmerniť k vytvoreniu 
si vlastného projektu, ktorý 
budú môcť odprezentovať na 
vyučovacích hodinách alebo 
súťažiach.   
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ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ SLNEČNÁ

Naši žiaci – úspešní nie len v školských laviciach
Učiteľ inšpiruje a motivuje 

žiakov každý deň k potrebe 
nie len získavať a používať 
vedomosti, ale vedie ich i 
k hľadaniu svojich budúcich 
záujmov a záľub. A keď sa 
spojí vášeň a oddanosť učite-
ľa so záujmami žiakov, stáva 
sa, že sa zo školského krúž-
ku stane celoživotná záľuba, 
ktorú v nás zapálili učitelia 
ešte na základnej škole. 

 Janku Ivanovú, ako ve-
dúcu jedného z našich škol-

ských klubov, netreba pred-
stavovať. Vedie školský klub 
s vášňou a láskou k deťom už 
dlhé roky a rovnako dlho sa 
jej aj darí svoju lásku k turis-
tike zapaľovať v deťoch na 
našej škole.  Ako členka Klu-
bu slovenských turistov u nás 
na Základnej škole, Komen-
ského ulici  vedie turistický 
krúžok. A aktívne sa spolu 
so žiakmi zapája do súťaží 
organizovaných Klubom slo-
venských turistov po celom 

Slovensku i mimo Sloven-
ska. Žiaci a ich vedúca neraz 
obetujú svoj voľný čas, aby 
dokázali obhájiť svoje schop-
nosti na súťažiach. Mladí tu-
risti dokazujú,  že sa vedia 
orientovať v otvorenom teré-
ne iba za pomoci  turistických 
pomôcok – buzoly, mapy, to-
pografického označenia. Vy-
trvalosť, koncentrácia, roz-
vaha nesmie chýbať, aby boli 
naši žiaci úspešní. Za rok 
2022 sa im podarilo umiest-
niť sa na skvelom 3. mieste v  
Slovenskom pohári.

Jednotlivé súťažné kolá sa 
odohrali v Čadci, Bátovciach, 
Zborove nad Bystricou, 
v Malej Tŕni a na Medziná-
rodné majstrovstvá cestovali 
až do Orlovej.

A kto sa skrýva za úspeš-
ným tímom turistov zo Zá-
kladnej školy, Komenského 
ulici – Vivien Cubinková, 
Zoja Jurkuľáková, Klára 
Šubjaková, Karin Ťapáková, 
Lucia Boleková, Juraj Haluš-
ka, Šimon Jurkuľák, Šimon 
Kertys, Michaela Turňová, 

Tamara Miškovičová, Klau-
dia Kormanová. 

Aj mnohé iné krúžky a mi-
moškolské aktivity sa u nás 
tešia záujmu žiakov. Veď zá-
ujmom školy je vychovávať 
kultúrnych a aktívnych žia-
kov s túžbou byť lepším než 

som bol včera… K tomu ich 
vedieme nie len na pohybo-
vo zameraných krúžkoch, 
gymnastickom, futbalovom, 
ale ponúkame im možnosť 
nazrieť do kuchyne, kde va-
ríme a pečieme, nezabúdame 
na mladých hasičov alebo 
informatikov, hráme sa po 

anglicky, vedieme mladých 
čitateľov a modelujeme na 
modelárskom krúžku. 

Už teraz sa tešíme na ďal-
šie úspechy našich žiakov na 
rôznych súťažiach  pod ve-
dením našich inšpiratívnych  
učiteľov. 

ZŠ na Komenského ul.

Časť úspešného tímu turistov ZŠ na Komenského ulici.

Turistika je nielen o fyzických výkonoch a schopnostiach...  
         Foto: (zš k)

Začiatok roka rozhýbal telá
Úvod  školského roka 

2022/2023  je za nami a naši 
žiaci sa môžu pochváliť  prvý-
mi zážitkami. Počas upršané-
ho septembra si starší žiaci na-
plno preverili svoju kondíciu 
na turistike v Západných Tat-
rách. Navštívili  Roháčske ple-
sá a Juráňovu dolinu. Výstup 
sa podaril aj vďaka počasiu, 
ktoré nás aspoň na jeden deň 
prekvapilo a nechalo zdolať 
okolité kopce našej Oravy.

 Mladší žiaci sa zúčastnili 
plaveckého výcviku v Tvrdo-
šíne. Tretiaci sa učili plávať 
pod vedením skúsených in-
štruktorov a štvrtáci si zdoko-
naľovali svoje plavecké zruč-
nosti a učili sa nové plavecké 
štýly. Zvlášť pre tretiakov 
a štvrtákov bol začiatok roka 
bohatý na zážitky. Takmer 
všetci strávili  fantastický týž-

deň v škole v prírode Fantázia 
Stará Myjava. Spoznali juho-
západnú oblasť Slovenska, 
kde si naplno užili týždeň uče-
nia v prírode, zábavy a množ-

stvo športových aktivít.
Celá naša škola sa zapojila aj 

do akcií Svetového dňa srdca, 
aby pripomenula žiakom po-
trebu starať sa o vlastné zdra-

vie a počas Svetového  dňa 
bez áut sme podporili ekolo-
gické formy dopravy.

Úspešne sme otvorili aj 
krúžkovú činnosť. Naši žiaci 
si môžu vyberať zo širokého 
okruhu záujmových útvarov, 
ktoré prebiehajú pod vedením 
skúsených pedagógov našej 
školy.

Naplno sa rozbehli aj naši 
športovo nadaní žiaci, kto-
rí zbierali medaily na bežec-
kých pretekoch v rámci Orav-
skej bežeckej ligy (OBL). Na 
Majstrovstvách Slovenska 
v disciplíne Short track, zís-
kal náš žiak Jakub Hnojčík 
2. miesto. Blahoželáme im 
k skvelým úspechom, ktorými 
reprezentujú nielen seba, ale aj 
našu školu.

Kolektív ZŠ Slnečná 
Námestovo

Jakub Hnojčík, strieborný na majstrovstvách Slovenska. 
            Foto: zš sl

Medailisti na OBL – Ľubomíra a Zuzana Gereková, Šimon, 
Matúš Voška s Nelou Voškovou a bratia Spuchlákovci Pavol, 
Tomáš, Patrik a Michal.          Foto: zš sl

Na turistike v Západných Tatrách. V tvrdošínskom bazéne sa mladší žiaci učili plávať a vylepšovať svoje plavecké zručnosti.



Jeseň je obdobím, kedy vy-
chádzajú nové programové 
výzvy, a tak píšeme „ostošesť“ 
granty na budúci rok a vyúčto-
vávame staré. 

Medzi grantové „novinky“ 
patrí aj projekt „Bicyklom za 
kultúrou“, ktorý na námestie 
pred Dom kultúry v Námestove 
prinesie dizajnové cyklostojany 
a jeden servisný cyklostojan. 
Prostriedky na projekt „Bicyk-
lom za kultúrou“ pochádzajú z 
Nadačného fondu Slovenských 
elektrární, ktorý spravuje Na-
dácia Pontis.

Čo sa týka podujatí, v októbri 
už máme za sebou Šimono-júd-
sky jarmok či premiéru fi lmo-
vého festivalu BE2CAN, ktorý 
do Námestova priniesol najlep-

šie fi lmy z európskych festi-
valov. V blízkej budúcnosti sa 
ešte môžete tešiť na: 

21. – 23. 10. 2022 – Orava 
Jazz v Dome kultúry v Námes-
tove a v kostole v Bobrove

23.10. 2022 – Prešibaný ko-

cúr v čižmách, rozprávka pre 
malých i veľkých, Divadlo Ac-
tores z Rožňavy. 

Pokračujú autorské výstavy 
Veroniky Jurčákovej (výstavná 
miestnosť) a Ľubomíra Hajdu-
číka (mestská knižnica). Na no-
vember chystáme prezentácie 
kníh, výstavy fotografi í i pre-
dajnú výstavu šperkov či výsta-
vu „vesmír očami detí“ zapoži-
čanú od Oravského kultúrneho 
strediska v Dolnom Kubíne. 

22. 11. 2022 Pacho „Zboj-
ník z Hybe“ – známymi me-
nami nabitý muzikál na mo-
tívy poviedky Petra Jaroša a 
fi lmu Martina Ťapáka....

Premiéra autorskej inscená-
cie námestovského divadla 
dNO
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Ďakujeme našim partnerom:

Buďte v obraze:

Jeseň v námestovskej knižnici

Obľúbená spiso-
vateľka v námes-
tovskej knižnici 

Na besedu so spisovateľ-
kou Gabikou Futovou pri-
šli 21. septembra ráno žiaci 
zo Základnej školy na Sl-
nečnej ulici, predpoludním 
sa priestory knižnice za-
plnili deťmi zo Základnej 
školy s materskou školou 
Rabča. 

Známa autorka im pred-
stavila svoju tvorbu – napí-
sala už vyše dvadsať kniž-
ných titulov - a má veľa ďalších 
nápadov na nové príbehy. 

Porozprávala o svojich spiso-
vateľských začiatkoch, keď sa 
jej z vydavateľstva Mladé leta 
ozvali, že jej vydajú prvú knihu 
s názvom Naša mama je bosor-
ka! Najťažšie sa jej písala kniha 
Dokonalá Klára. Veľmi neveri-
la v jej úspech, ale vydavateľ ju 
za ňu pochválil. 

Žiaci zo Základnej školy Rab-
ča zložili pre G. Futovú peknú 
básničku, ktorou sa aj poďako-
vali, že si našla čas a prišla me-
dzi nich. Spisovateľka dostala 

od nich aj malé darčeky. 
Po besede bola autogramiáda 

kníh a detským poslucháčom 
sľúbila, že to nebolo jej posled-
né stretnutie s nimi.

Beseda s autorom 
pre deti a mládež

V rámci festivalu Kniha, 
otvor sa! – 1. ročník detskej 
knihy v Námestove, 28. sep-
tembra mestská knižnica pri-
vítala vzácneho hosťa, spiso-
vateľa Romana Brata. Za svoju 
tvorbu získal významné ocene-
nia – Hlavnú cenu na Festivale 

fi lmovej tvorby pre deti v Chi-
cagu The Kenneth F. and Harle 
G. Montgomery Prize za ani-
movanú rozprávku Najrých-
lejší posol ríše, Cenu Najlepšia 

d e t s k á 
k n i h a 
r o k a 
2008 za 
k n i h u 
Zmäte-
né dvo-
jičky zo 
s l e p e j 
u l i č k y 
(spolu s 
Gabrie-
lou Fu-
tovou), 
ď a l e j 
C e n u 

Bibiany a Slovenskej sekcie 
IBBY za Najlepšiu detskú kni-
hu jesene roka 2007 i Cenu 
Zlatá rybka – Najlepšia detská 
kniha roka 2007 za knihu Môj 
anjel sa vie biť, Cenu Sloven-
ských pohľadov za preklad za 
rok 2004, Cenu Bibiany a Slo-
venskej sekcie IBBY za Naj-
lepšiu detskú knihu jari roka 
2001 za knihu Tvrdohlavý ba-
ran. Knihy Stratený kráľ (za 
rok 2018) a Ja nechcem byť 
mimozemšťan (za rok 2020) 
získali od Literárneho fondu 

Prémiu za pôvodnú slovenskú 
literatúru v kategórii Literatúra 
pre deti a mládež. 

Výstava z tvorby 
Ľubomíra Hajdučíka 

Slávnostná vernisáž umelca sa 
v priestoroch mestskej knižnice 
konala 30. septembra. 

Tvorbu Ľubomíra Hajdučíka 
priblížila redaktorka z TV Lux 
Monika Huráková. V programe 
vystúpil chrámový spevácky 
zbor LAUDA ANIMA z Ná-
mestova, ktorý vedie sestrička 
Rudolfa. 

Ľubomír Hajdučík je rodák z 
Námestova, pracuje ako správca 
farnosti v Nižných Ružbachoch. 
Za svoju tvorbu bol viackrát 
ocenený na výtvarných súťaž-
ných prehliadkach ako je Jarný 
salón – regionálnej prehliadke 
výtvarnej tvorby a taktiež oce-
nené práce mohli vzhliadnuť aj 

návštevníci krajskej súťaže Vý-
tvarné spektrum v Turzovke. 
„Moje maľovanie je spojené s 
fotografovaním. Tieto dve ume-
lecké médiá mi pomáhajú vytvá-
rať moje práce. Moje fotografi c-
ké snaženie je spojené s učiteľmi 
a študentmi univerzity UCM 
Trnava, fakulty FMK v Trnave. 
Spolu vytvárame fotografi cké 
eseje o živote ľudí na dedinách, 
alebo rôznych inštitúcií (detský 
domov, rehoľné spoločenstvá). 
Podarilo sa nám vydať niekoľ-
ko kníh o našich fotografi ckých 
snaženiach,“ priblížil prítom-
ným Ľubomír Hajdučík. 

Beseda o spracovaní 
Websterovcov 

V rámci festivalu Kniha, otvor 
sa! 10. októbra navštívila našu 
knižnicu spisovateľka Vanda 
Rozenbergová. 

Je ambasádorkou organizá-

cie Deti Dunaja (Les Enfants 
Du Danube) na pomoc deťom 
zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, trojnásobnou fi na-
listkou súťaže Poviedka (2001, 
2005, 2006), autorsky prispieva 
do RVTS, maľuje nepriehľad-
né obrazy na sklo a na zrkadlá. 
Mala tri samostatné výstavy, jej 
obrazy sú na obálkach ostatných 
piatich kníh. Je spoluautorkou 
troch knižných verzií večerníč-
ka Websterovci (Slovart, 2017, 
2019, 2020).

Spisovateľka Vanda Rozenber-
gová predstavila svoju tvorbu, 
ktorej hlavnou témou sú zvierat-
ká, na programe však neboli len 
pekné, hebké, prítulné a zlatuč-
ké. Pavúčikovia totiž nepatria k 
obľúbeným zvieratám, avšak 
Lili a jej rodina očarila detského 
čitateľa. Kniha Websterovci sa 
stala večerníčkovým trhákom.

Jozef M. SLOVÍK

Premiérová Street Paráda
Spoločne s nadšencami 

tzv. street artu (pouličné 
umenie) sme sa spojili a vy-
tvorili 1. ročník tejto vyda-
renej, inšpiratívnej a origi-
nálnej akcie v Námestove. 
Lokalita nebola vôbec ná-
hodná – námestovský skate 
park sme si vybrali, aby sme 
spoločne s bikermi a skater-
mi dali možnosť vyskúšať si 

tieto moderné športy aj na-
šim najmladším. Na Street 
paráde sa bolo na čo pozerať 
a  každý, kto prišiel, si mo-
hol kreatívne dotvoriť trič-
ko či tašku, vyskúšať, ako 
sa robí grafi ty, workshopy 
maľovania, pozrieť si bmx 
a skate súťaže i exhibície, 
vypočuť si autorské dj sety 
či vyskúšať si zábavné do-

časné tetovačky, za ktorých 
tvorbou sa skrývajú rôzni 
slovenskí ilustrátori a ich 
kresby. Všetci účinkujúci 
boli z nášho mesta a blízke-
ho okolia, máme v tejto ob-
lasti veľký potenciál, ktorý 
musíme podporovať. 

Ďakujeme dobrovoľníkom 
– aktivistom, bez ktorých 
by táto akcia nebola – Tesa 

Adamčíková, Bianka Ivano-
vá, Marián Pisarčík, Silvia 
Vargončíková, Martina Tar-
čáková, Dano Rentka, Kata-
rína Kuľhová, Filip Hrkeľ, 
bikeri Tomáš Tohol, Rišo 
Koleják a Bmxcrew, YFC 
crew, ktorá sa postarala o 
grafi ty a mnohým ďalším... 
Veľká vďaka patrí sponzo-
rom, ktorí nás podporili. Aj takýmto nevšedným spôsobom sa dajú robiť pozývacie 

koncerty, konkrétne tento na Gajdovačku.

Ahoj deti !

Originálna akcia plná zážitkov na našom exkluzívnom Skate parku.

Premenlivé jesenné dni určite umožňujú, ale aj lá-
kajú, a by sme, aby sme ich strávili v spoločnosti 
dobrej knihy, vynikajúcich spisovateľov a slávnost-
nej vernisáži. Námestovská knižnica zrealizovala pre 
svojich návštevníkov tieto zaujímavé podujatia:  

Maľovanie a fotografovanie – dve médiá pomáhajú v tvorbe Ľubomírovi Hajdučíkovi. Svoje 
diela predstavil verejnosti 30. septembra v DKNO.                          Foto: (dk no)

S Gabikou Futovou...

Pripravila Daniela KUBÍKOVÁ

Jeseň plná byrokracie i kultúry
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DETSKÉ JASLE
Rodič sa chce starať o svoje dieťa najlepšie ako 

vie. 
Bohužiaľ, nie vždy má na to dostatok času, kvôli 

práci a ďalším povinnostiam. 
Súčasnosť do mnohých rodín prináša momenty, 

kedy obaja rodičia pracujú doslova od rána do ve-
čera, aby fi nančne utiahli rodinnú situáciu.

To riešia materské školy, ale čo v prípade, že die-
ťa ešte nedovŕšilo vek do ich nástupu?

 Riešením môžu byť detské jasle, zariadenie, kto-
ré v minulosti bolo samozrejmosťou.

 Najmenšie deti sa socializujú, nachádzajú pr-
vých kamarátov a začínajú si zvykať na denný re-
žim. 

Toto sú veci potrebné pre ich budúcnosť v mater-
skej škôlke, škole i samostatnom živote.

Vytvorenie detských jaslí môže byť úľavou pre 
rodičov a zábavou pre ich deti.

ZNÍŽENIE NÁKLADOV 
Z PRÍRODY 
PRE NÁS VŠETKÝCH
Extrémne zvýšenie cien energií, elektriny a ply-

nu nás núti zamýšľať sa nad riešeniami, ako znížiť 
náklady za ich používanie. Súčasnosť ponúka mo-
derné riešenia, ktoré uľahčia nielen našej Zemi, ale 
i znížia náklady na prevádzku nášho mesta. Čias-
točným riešením danej problematiky sú fotovolta-
ické panely, ktoré pracujú na princípe výroby ener-
gie zo slnečného žiarenia a jej následného použitia. 
Inštalácia solárnych panelov na mestských budo-
vách by tak mohla byť zdrojom novej energie, zís-
kanej z prírody, ktorá by následne znížila výdaje 
na prevádzkovanie. S pomocou solárnej energie 
by sme tak dokázali zredukovať verejné náklady 
za elektrinu a plyn, ktorých výška je v súčasnosti 
priam astronomická.

SENIORTAXI
Námestovo je okresným mestom, v kto-

rom mestská hromadná doprava nie je zria-
dená. To znevýhodňuje najmä našich senio-
rov. Ťažký presun mestom, nielen v zimnom 
období trápi nejedného dôchodcu. Život im 
môžeme uľahčiť mestským taxíkom. Táto 
služba je v modernom svete štandardná, tak 
prečo ju nevyužiť aj v našom meste? Prin-
cíp spočíva v odvoze, alebo dovoze mest-
ských občanov v rámci mesta za minimálny 
poplatok, ktorý nenaruší ich rozpočet. Túto 
službu možno využiť v prípadoch ako naprí-
klad návšteva lekára, vyzdvihnutie liekov v 
lekárni, alebo nákupu.

Vždy som verila, že 
človek nie je produk-
tom spoločnosti, ale že 
spoločnosť je produk-
tom človeka. Ako sa 
správame, tak žijeme. 
Takto sa treba poze-
rať aj na naše mesto. 
Patrím k tým obča-
nom, ktorým nie je 
ľahostajné, akým 
smerom sa naše 
mesto uberá 
a kam sme-
ruje.

Medzi moje hlavne priority patrí do-
končenie projektu JPU, na ktorom 
sa osobne podieľam ako členka ko-
misie. Pandémia všetko spomalila, 
preto je načase sa k týmto projektom 
postaviť tvárou a dokončiť ich v čo 
najkratšom čase, aby sme dali plynu-
lý priechod spusteniu výstavby.

Viac, než 20-ročné pôsobenie v ma-
nažovaní mi prinieslo mnoho skú-

seností, ktoré viem aplikovať 
pre pozitívny rast nášho mes-
ta. To prinesie vytvorenie no-
vých možností pre podnikate-
ľov, ktorí by mali záujem začať 
podnikať, alebo by chceli roz-
širovať svoju podnikateľskú 
činnosť. Nadobudnuté kontak-
ty mi určite uľahčia pôsobenie 
vo funkcii primátorky mesta 

a pomoc nielen súkromnému 
sektoru, ktorý dôverne po-

znám.
To, ako sa bude teraz, 

v týchto dňoch a ro-
koch rozvíjať naše 
mesto, napokon zo-
hrá kľúčovú úlohu 
v poskytnutí mož-
ností života i rozvo-
ja budúcich generá-
cií. Nie je mi jedno, 
v akom meste budú 

vyrastať naše deti a vnúčatá a či vô-
bec tu budú chcieť zostať žiť. Verím, že 
v tomto sme spolu zajedno.

 Drahí Námestovčania, chcem svo-
je poslanie odovzdať vám, pracovať 
pre vás, byť primátorkou nášho mes-
ta, s odhodlaním, že urobím všetko 
preto, aby som nastavila ten správ-
ny smer, ktorý vráti naše mesto tým, 
ktorým patrí, teda nám, občanom.

PARKOVANIE
Azda jedným z najčastejších problémov, 

ktorý mi spomínate práve vy, spoluobčania, 
je parkovanie v našom meste. Situácie, keď 
ideme urobiť nákup pre celú rodinu, k leká-
rovi alebo do lekárne, alebo chceme len za-
parkovať bližšie k práci, no nemáme na to 
miesto, sú, bohužiaľ, na dennom poriadku. V 
našom meste chýba jasne stanovený systém 
kto, kedy, kde a ako môže parkovať. Systém, 
ktorý bude pre každého zrozumiteľný a kto-
rý zamedzí bezprizorému parkovaniu áut po 
meste. Pravidlá, ktoré ocenia všetci, a hlavne 
my, Námestovčania.

NÁJOMNÉ BYTY
Ak sa má do Námestova vrátiť život, je 

dôležité zabezpečiť mladým rodinám stre-
chu nad hlavou. Práve tieto rodiny sú v sú-
časnosti najzraniteľnejšie preto, že v mno-
hých prípadoch niekto z nich sa doslova 
obetuje a odchádza pracovať mimo mesta, 
regiónu, či dokonca štátu, len aby uživil ro-
dinu. Viem, že je to jedna z najťažších úloh, 
no zároveň je to úloha prvoradá. Urobím 
všetko preto, aby na mestských pozemkoch 
vyrástli mestské byty, ktorými pomôžeme 
tým, čo to najviac potrebujú.

Andrea Ferletjaková
ODVÁŽNE a SRDCOM

KANDIDÁTKA NA PRIMÁTORKU MESTA NÁMESTOVO
Objednávateľ: Andrea Ferletjaková, Ul. SNP 578/3, Námestovo 029 01                                                                                                                                                                                                                                      Dodávateľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01

MESTSKÝ PARK
Námestovo nutne potrebuje 

miesto, kde by sa stretávali ge-
nerácie. Deti šantili na bicyk-
loch, rodičia diskutovali o ži-
vote a starší ľudia sa spokojne 
usmievali v tieni na lavičke. Ta-
kéto miesto v Námestove chýba 
a jeho realizácia pre mňa nie je 
iba pracovnou výzvou, ale i spl-
neným snom.

MESTSKÝ PARK
Námestovo nutne potrebuje 

miesto, kde by sa stretávali ge-
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V živote človeka prichádza okamih, 
keď robí dôležité rozhodnutia, ktoré 

určujú jeho budúcu cestu.
 Moja kandidatúra na primátora je pre mňa 

takýmto, mimoriadne dôležitým 
rozhodnutím – dať svoj čas a sily do služieb 
mestu a jeho obyvateľom. Skúsenosti, ktoré 

som pri mojej práci získal, by som rád zúročil aj 
v ďalšom volebnom období. Je pre mňa 
veľmi dôležité pristupovať k svojej práci 

s veľkou zodpovednosťou a s dôrazom na 
poctivú prácu, pretože to robí naše mesto 
lepším. Jasným a neklamným meradlom 
práce človeka sú jeho výsledky. Preto ma 

veľmi teší, keď pri bilancii uplynulých 
štyroch rokov môžem smelo 

povedať, že sa nám podaril azda najväčší 
progres v histórii Námestova. 

Mesto zrealizovalo za ten čas celkovo 86 diel, z nich len niektoré obrazom: 

 NÁUČNÝ CHODNÍK  5 KM MESTSKÝCH CIEST  NIEKOĽKO KILOMETROV CHODNÍKOV...

 VYBUDOVANIE 4 DETSKÝCH IHRÍSK

MOJE RODNÉ MESTO NAMESTOVO BOLO, JE A BUDE VŽDY V MOJOM SRDCI. 
SOM PRIPRAVENÝ VENOVAŤ MU VŠETKY SVOJE SILY A ENERGIU.

Takto úspešne a ambiciózne nastavený trend budovania a zveľaďovania nášho 
mesta hodlám presadzovať aj v budúcnosti. Samozrejme, všetci dobre vieme, čo 
nám v mesta chýba – sála, plaváreň, športová hala, predaj pozemku investorovi..., 
a veľmi dobre si to uvedomujem aj ja. Limitom plánov a odhodlania však bol čas 
a rozpočet, ktorý bol v tomto volebnom období investovaný na riešenie nutných 
základných potrieb, a nedovoľoval urobiť ešte viac, ako som predpokladal a chcel. 
Netreba však zabúdať na to, že aj na týchto spomínaných, pre mesto strategických 

projektoch, sme napriek limitom usilovne pracovali. Jedným z najväčších projektov, 
v ktorom by som rád pokračoval, sú prebiehajúce pozemkové úpravy v troch lokali-
tách, pričom štvrtá je vo fáze spúšťania. 

Tento a ďalšie projekty sú zárukou kvalitného zázemia pre nárast obyvateľstva Ná-
mestova. Preto nezastavujme takto rozbehnutý vlak, ktorý sa môže len ťažko 
a pomaly rozbiehať. 

Milan HUBÍK
kandidát na primátora

mesta Námestovo

 OPRAVY ŠKÔL, atď., atď..

Objednávateľ: Milan Hubík, Slnečná 163/8, Námestovo 029 01                                                                                                                                                                                                                                                        Dodávateľ: Mesto Námestovo Ul. Cyrila a Metoda 329/6  Námestovo 029 01
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Mnohí ma poznáte osobne, alebo si ma pamätáte 
z obdobia rokov 2005 - 2018. V tom čase som vyko-
nával zodpovednú úlohu na poste primátora mesta 
Námestovo, na ktorú by som v nasledujúcom vo-
lebnom období rád nadviazal. Žijem tu s vami, mám 
toto mesto rád a mojím prvoradým cieľom je aktívne 
participovať na tom, aby sa stalo miestom, na ktoré 
budeme hrdí. Preto som sa rozhodol kandidovať v 
tohtoročných komunálnych voľbách. 

Byť primátorom pre mňa bolo a vždy bude v prvom 
rade o službe občanom. Ľudia, ktorí si v našom mes-
te zakladajú rodiny, bývajú tu, študujú, pracujú, či trá-
via jeseň svojho života, si zaslúžia komfort, istotu a 
hodnoty, ktoré mesto svojim obyvateľom ponúknuť 
má. Chcem v prospech mesta a jeho občanov zúro-
čiť roky skúseností, manažérske schopnosti, profe-
sionalitu a chuť posúvať Námestovo vpred. 

Znova sa uchádzam o vašu dôveru a 
hlasy hneď z niekoľkých dobrých dô-
vodov: 

 S úprimným prianím úspechu a vierou v na-
predovanie som pred štyrmi rokmi odovzdal mesto 
novému vedeniu spolu s niekoľkými rozpracovaný-
mi projektmi (výstavba plavárne, cyklistický chodník 
spájajúci mesto s priemyselnými parkami či most cez 
priehradu). Žiaľ, nič zo spomínaných rozpracovaných 
vecí sa počas funkčného obdobia súčasného primáto-

ra a mestského zastupiteľstva zrealizovať nepodarilo. 

 Uvedomujem si, že ostatné štyri roky boli neľah-
kou skúškou pre každého z nás. Globálna pandémia, 
stagnácia ekonomiky, vojnový konflikt na Ukrajine, 
energetická kríza – to všetko beriem do úvahy. No aj 
napriek tomu verím, že to nemusí automaticky viesť k 
stagnácii na úrovni okresných miest. Mojím cieľom nie 
je kritizovať, ale konať.

 Do predvolebnej kampane nevstupujem sám. 
Názorovou i odbornou oporou je môj tím zložený z 
dvanástich profesionálov. Každý z nich chce službu 
mestu a jeho občanom obohatiť o vlastné čiastkové 
ciele. Silu tímu vidím v individuálnom rozhľade kaž-
dého z členov, skúsenostiach a expertíze v rôznych 
oblastiach. Spojením našich síl sme pripravení splniť 
ciele, s ktorými 29. 10. 2022 vstúpime do volieb. 

 Počas nasledujúcich štyroch rokov chceme 
rozmotať hneď niekoľko dopravných uzlov, keďže 
Námestovo je dopravnou spojnicou severu Oravy s 
okresmi Tvrdošín a Dolný Kubín. Poloha mesta na 
brehu Oravskej priehrady z neho zároveň robí vyhľa-
dávanú lokalitu pre turistov, preto je bezpečný pohyb 
motoristov, cyklistov i chodcov nevyhnutnosťou.

 Medzi naše priority patrí aj systémové riešenie 
bytovej otázky v meste. Na pozemkoch patriacich 
mestu môže vyrásť minimálne 100 bytov, ktoré po-

môžu zvrátiť nepriaznivý vývoj demografickej krivky v 
okrese. 

 Školy v meste odchovali množstvo odborníkov, 
osobností a šikovných ľudí, ktorí šíria jeho dobré meno. 
Podporu škôl a vzdelávania prostredníctvom cezhra-
ničných spoluprác, projektov a eurofondov vnímam 
ako ťažiskovú a chcem aktívne využiť svoje skúsenosti 
na získanie financií určených na rozvoj a vzdelávanie. 

 Môj vzťah k športu, kultúre, zabezpečeniu so-
ciálnych služieb pre občanov a odpadovému hospo-
dárstvu poznáte a viete, že v tejto oblasti som počas 
predošlých funkčných období výrazným spôsobom 
posunul mesto vpred. 

 Dôkazom toho je viac ako 12 projektov v hodno-
te státisícov eur zrealizovaných aj vďaka podpore z 
eurofondov. Získať finančné prostriedky, udržať ich v 
meste a zúročiť ich v prospech občanov, aktívne ko-
munikovať a pracovať s ľuďmi je moja vízia, ktorú sa 
mi v Námestove čiastočne podarilo zrealizovať. Rád 
by som v jej plnení pre nás všetkých pokračoval. 

Bude mi cťou podieľať sa na rozvoji tohto nádherné-
ho mesta, ktoré je právom označované za metropolu 
hornej Oravy. 

Ján Kadera, 
kandidát na primátora 

mesta Námestovo

Milí Námestovčania a Námestovčanky!

Ing. Ján Kadera, Plátennícka 879/11 Námestovo 029 01                                                                                                                                                                                         Zhotoviteľ: Mesto Námestovo Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01
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Nie sľuby, ale reálny rozvoj nášho mesta

Srdcom aj dušou 
Námestovčan 

 
 

Námestovo potrebuje činy 
a reálnu zmenu. Nie sľuby a 

nečinnosť.

Martin Rusnák 
Kandidát na poslanca

Tomáš Štefaničiak 
Kandidát na poslanca

Blíži sa deň, kedy môžeme rozhodnúť o 
tom, kam naše mesto nasmerujeme počas 
ďalších 4 rokov. Nechcem hovoriť o tom, čo 
sa neurobilo a ani o tom, kto za to môže. 
Nechcem súdiť ani poúčať. Každý z nás má 
svoj názor a dokáže si vyhodnotiť, kam sa 
naše mesto dostalo za posledných 12 
rokov. Tak ako hovorí môj slogan, ja chcem 
už konečne priniesť riešenia. Hoci nie som 
studnica múdrosti, myslím si, že dokážem 
toto mesto posunúť vpred. Niekedy totiž na 
vyriešenie zásadných problémov stačí nájsť 
len jednoduchý kľúč, vďaka ktorému 
budeme môcť napredovať. Mojou prioritou, 
v prípade zvolenia na post primátora, bude 
začať riešiť dennodenné problémy, ktoré sa 
nás na začiatku budúceho roka začnú 
bytostne dotýkať. Rúti sa na nás totiž 
ekonomická kríza, zdražovanie elektriny, 
tepla, potravín, komunálnych odpadov, 
liekov a mnohé iné. Aby sme my občania 
tieto ťažké časy prežili, aby naše deti počas 
zimy nemuseli ostať doma namiesto 
chodenia do školy, aby sme za odpad 
neplatili neúnosné platby, aby sme mohli 
pomôcť mladým začínajúcim rodinám a aby 
sme mohli pomôcť spoluobčanom, ktorí z 
rôznych dôvodov nebudú môcť zvládať túto 
ťažkú situáciu, na to treba manažérske 
rozhodnutia a mať krízový plán, o ktorý sa 
budeme môcť oprieť. Toto by malo byť 
najhlavnejšou prioritou pre každého 
kandidáta, ako aj pre nové mestské 
zastupiteľstvo. Keďže som človek, ktorý 
chce stále napredovať a robiť svoju prácu 
na 100%, okrem každodenných problémov, 
sa chcem pokúsiť posunúť naše mesto 
dopredu. Preto sa budem snažiť o rozvoj 
športu, kultúry, individuálnej bytovej 

výstavby, ale aj výstavby nájomných bytov či o 
realizáciu investičných projektov. Okrem toho 
treba vyriešiť aj problém s dostupnosťou 
lekárskej starostlivosti a vytvoriť vhodné 
podmienky pre príchod mladých lekárov, 
hlavne špecialistov. Ďalším problémom, ktorý 
trápi nás obyvateľov mesta, je chaoticky a 
nepreh ľadne uspor iadaná doprava č i 
parkovacia politika. Mojím prvoradým cieľom 
bude skvalitnenie života nás, obyvateľov 
mesta, a preto sa budem usilovať o urgentné 
zmeny v tejto oblasti. Mestské zastupiteľstvo je 
inštitút, ktorý zastupuje všetkých občanov 
nášho mesta. Mesto je spoločenstvo ľudí, ktorí 
žijú na rozsiahlom území. Každý z nás však 
pozná najlepšie problémy tých, ktorí žijú v jeho 
okolí, a to či už na jednej ulici, sídlisku alebo 
časti mesta. Práve preto sa zasadím o 
znovuzavedenie volebných obvodov, aby v 
nasledujúcich voľbách si občania mohli 
vyberať svojich zástupcov, ktorých osobne 
poznajú a oni poznajú ich problémy v rámci 
lokality. Ak chceme, aby sa všetky tieto zmeny 
mohli udiať, treba splniť dve podmienky, jedna 
z nich je ísť voliť a tá druhá je trošku 
náročnejšia. Z uplynulých období máme 
skúsenosť, že voliť v komunálnych voľbách 
podľa straníckeho trička sa nevypláca. Prosím 
vás preto, ešte máme stále čas zamyslieť sa a 
zvoliť si hlavne osobnosti, ktoré pre naše 
mesto dennodenne prinášajú hodnoty, vďaka 
ktorým ešte nie sme celkom na kolenách. Na 
kandidátskej listine je týchto ľudí dostatok. Len 
si stačí bez emócií a so zdravým rozumom 
vybrať. Je veľmi dôležité, aby sme si zvolili 
poslancov, ktorí majú chuť a pri svojich 
dennodenných problémoch aj ochotu, 
pracovať pre nás, obyvateľov mesta a pre 
rozvoj Námestova.

42

Chcem pre Námestovo 
zmenu k lepšiemu. Chcem 
priniesť tomuto mestu opäť 
dôvod na radosť z rozvoja.

Je o mne známe, že som obdivovateľ 
práce nášho prvého pána primátora 
Ivana Krušinského, pod ktorého 
vedením som mal možnosť pracovať 
počas jeho celého funkčného 
obdobia. Bol to práve on, ktorému sa 
podarilo prinavrátiť Námestovu 
postavenie, ktoré mu právom v rámci 
Oravského regiónu patrí. Hoci mal 30 
poslancov, vždy dokázal nájsť 
s  väčšinou z  nich spoločnú reč 
a  presadiť všetky zámery, ktoré 
posúvali veci vpred. Kým nebudú 
naši volení zástupcovia postupovať 
r o v n a k o , b u d e m e s a s t á l e 
prepadávať nižšie a nižšie a  smutne 

pozerať, ako nás všetky okolité obce 
predbehli. Osobne si myslím, že 
mestský úrad je len servisnou 
organizáciou, ktorú si platíme 
z našich daní a poplatkov za účelom 
u ľahčenia ž i t ia. Na čelo tejto 
organizácie si volíme riaditeľa - 
primátora, ktorý má riadiť jeho chod 
v  p r o s p e c h n á s , a b y j e h o 
z a m e s t n a n c i b o l i n á p o m o c n í 
všetkým oprávneným požiadavkám 
občanov. Či je tomu naozaj tak si 
môže odpovedať každý sám. Osobne 
tvrd ím, že n ie a  práve preto 
kandidujem za poslanca mestského 
zastupiteľstva

 Mgr. Peter Balušík  
Nezávislý kandidát na poslanca

36

PhDr. Jozef Parížek 
Kandidát na primátora Námestova 

 
Ponúkam vám riešenia. Ponúkam vám všetky svoje 
schopnosti a možnosti. Ponúkam vám ľudskosť a 

zodpovednosť. Ponúkam vám rozvoj nášho 
krásneho mesta. 

1

Chceme zmenu pre Námestovo

5

Objednávateľ a zhotoviteľ: PhDr. Jozef Parížek Slnečná 163/4, Námestovo 029 01 
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Objednávateľ a zhotoviteľ: Ing. Andrej Stašiniak, Štefánikova 1090/82, Námestovo 029 01
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ÚPSVR Námestovo - v duchu dobrovoľníctva a mobility
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚP-

SVR) Námestovo sa zapojil do Európskeho 
týždňa mobility a týždňa dobrovoľníctva, 
ktorý bol vyhlásený od 16. do 22. septem-
bra 2022.

Vo štvrtok 22. septembra prispeli zamest-
nanci ÚPSVR Námestovo k čistejšiemu 
životnému prostrediu, ku kvalite života, 
k šíreniu dobra vo svete. Vybrali si jednu 
z troch pripravených  aktivít – niektorí pri-

šli do práce bez auta, iní darovali čistiace 
prostriedky rodinám v núdzi, ďalší pomohli 
vyčistiť okolie nábrežia Oravskej priehrady. 

Poďakovanie patrí Ústrediu práce, soci-
álnych vecí a rodiny, vedeniu ÚPSVR Ná-
mestovo za podporu aktivity a všetkým za-
pojeným za spolupatričnosť a záujem. 

            ÚPVSR Námestovo

Nezávislý kandidát na poslanca
do Mestského zastupiteľstva
mesta Námestovo

Rastislav Žulko

49
1. Chcem pomôcť oživiť námestie tak, aby to 

po 16.00 hod. nebolo také pusté miesto.
2. Chcem pomôcť aktivistom budovať 

cyklochodníky.
3. Chcem  pomôcť  nastaviť jasné a 

spravodlivé pravidlá prenájmu mestského 
majetku.

4. Chcem pomôcť zrýchliť konania pri 
pozemkových úpravách, aby sa mohli 
stavať byty a domy.

5. Chcem pomôcť vyriešiť všetky čierne 
stavby, vrátane tých, ktoré má postavené 
samotné mesto.

6. Chcem pomôcť vyriešiť bezpečnosť hostí 
na nábreží a posilniť poriadok v meste.

7. Chcem pomôcť pri výstavbe nových ihrísk 
pre deti, športovísk, nových krúžkov.

8. Chcem pomôcť s  riešením dopravy 
a  parkovania tak, aby sa dalo v  meste 
pohybovať a aj logicky zaparkovať 
ale  zároveň  bez problémov využívať 
služby a obchody.

9. Chcem pomôcť dôchodcom nájsť vhodné 
priestory pre ich klubové aktivity.

Volám sa Rastislav Žulko a vediem rodinnú fi rmu 
Kuchyňovo.sk. 12 rokov som prežil na Slanici a 
už 5 rokov bývam v Námestove. 4 roky aktívne 
pracujem na   tom, aby vedenie Námestova 
a podnikatelia spolupracovali.

Objednávateľ : Rastislav Žulko, Námestovo Dodávateľ : Mesto Námestovo, ul. Cyrila a Metoda 239/6, Námestovo,IČO: 00314676

Objednávateľ a zhotoviteľ: Mária Vojtašáková, Ľ. Štúra 1112/51, Námestovo 029 01
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Objednávateľ a zhotoviteľ: Rastislav Zanovit, Štefánikova 267/18, Námestovo 029 01
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1

3

2

Hlúposť je choroba ducha. (seneca)

2

1

3

BUDHA:
4citát v tajničke

Objednávateľ a zhotoviteľ: Michal Bugan, Slnečná 161/1, Námestovo 029 01



INZERCIA/RADY 19Námestovčan  21. 10. 2022

Dnes sa veľa hovorí o 
zdravom životnom štýle, o 
zdravom stravovaní. Mnoho 
ľudí drží rôzne diéty, alebo 
dodržiava v stravovaní isté 
špecifi ká (vegetariáni, ve-
gáni, delená strava a pod.). 
Médiá nás pravidelne zasy-
pávajú informáciami z tejto 
oblasti, na trhu sú ponúkané 
rôzne špeciálne potravinové 
a výživové doplnky. Mla-
dý človek sa dá často veľmi 
ľahko ovplyvniť a nie raz 
môžu takéto zásahy do stra-
vovania vyústiť až do po-
rúch príjmu potravy (PPP), 
ktorých príznaky si mnoho-
krát nedokáže všimnúť ani 
najbližšie okolie. Panuje 
kult štíhlej postavy. Dieťa s 
nadváhou býva často v škole 
terčom posmechu, uštipač-
ných poznámok, šikanova-
nia. Existuje viacero typov 
PPP, všetky však majú jedno 
spoločné - narušený vzťah 
s jedlom, ktorý vedie k na-
rušeniu fyzického i psychic-
kého zdravia, ale aj k naru-

šeniu sociálnych vzťahov. 
Nepovšimnuté teda nesmú 
zostať ani v škole a v škol-
skom kolektíve, inak môžu 
napáchať nepredstaviteľné 
škody na fyzickom i dušev-
nom zdraví mladého člove-
ka, mnohokrát s trvalými 
následkami. Varovných sig-
nálov býva obvykle mnoho, 
ale hranica medzi zdravým 
životným štýlom a porucha-
mi príjmu potravy je často 
veľmi tenká. Ich začiatok 
býva prevažne veľmi nená-
padný a príčina sa obyčajne 
odhaľuje len veľmi ťažko.

Čo si treba všímať u detí
 je jednotvárnu, stereo-

typnú stravu, často preferuje 
aj potraviny, ktoré mu síce 
nechutia, ale ktoré považu-
je za „zdravé“, neprimera-
ne veľa hovorí o tom, ktoré 
potraviny sú „zdravé“ a „ne-
zdravé“, počíta kalórie, pre-
stali mu chutiť jedlá, ktoré 
mal predtým obvykle rád
 vyhýba sa spoločnej 

konzumácii jedla v rodine 

(napr. spoločné obedy, ve-
čere), chodí si dojesť jedlo 
do svojej izby, odopiera si 
jedlo, ak si nezašportuje
 môžu sa striedať obdo-

bia hladovania s prejedaním, 
neprimerane sa prejedá napr. 
pri strese alebo v záťažo-
vých situáciách, evidentná 
je zmena váhy za krátky čas 
 má po jedle zlú náladu, 

vyhovára sa na bolesti bru-
cha, preháňanie a pod., nie-
kedy z chladničky zmizne 
veľké množstvo jedla naraz 
 vo väčšom množstve 

začínajú vypadávať vlasy, 
alebo vlasy vyzerajú nezdra-
vo, vysušené, lámavé, nepri-
merane sa lámu nechty, má 
suchú pokožku, u dievčat 
vynecháva menštruácia ale-
bo je nepravidelná 
 časté zatváranie sa v 

kúpeľni alebo na toalete
 v škole sa vyhýba škol-

ským alebo triednym ak-
tivitám, ktoré sú spojené s 
konzumovaním jedla, ale-
bo pitím nápojov, desiatuje 

alebo obeduje osamote, prí-
padne sa jedlu úplne vyhýba 
na telocviku alebo pri škol-
ských športových aktivitách 
až neprimerane veľa cvičí, 
často aj napriek únave či 
chorobe, ale hlavne bez po-
citu radosti z pohybu, snaží 
sa o čo najväčší energetic-
ký výdaj, môže mať častej-
šie svalové kŕče, náchyl-
nosť k úrazom, ľahká tvorba 
modrín neustále sa zaoberá 
vlastným vzhľadom, posta-
vou, váhou, veľa pre neho 
znamená ideál krásy (štíhle, 
vyšportované telo) stáva sa 
uzavretejším, osamelejším, 
nemá kamarátov alebo ich 
ľahko stráca, má menej so-
ciálnych kontaktov, zmenilo 
sa niečo v jeho správaní, žije 
vo vlastnom svete a ten sa 
primárne točí okolo jedla či 
ideálu krásy, má depresívne 
nálady a depresívne stavy, 
niekedy vedúce až k sebapo-
škodzovaniu alebo k sebe-
vražedným pokusom nezáu-
jem o okolie, strata záujmu o 

koníčky, ťažkosti so sústre-
dením sa na činnosť, problé-
my s fyzickým zdravím aj so 
psychikou, chronická únava, 
podráždenosť, ale často aj 
snaha o čo najlepší školský 
výkon za každú cenu

Ako pomôcť
Odporúčame bezpodmie-

nečne navštíviť lekára a psy-
chológa. Zaujímať sa o svo-
je dieťa ako o človeka, nie 
o jeho chorobu, nehodnotiť 
jeho vzťah k jedlu ani jeho 
postavu, nenútiť dieťa do 
jedenia. Psychoterapia (aj 
online formou) je najúčin-
nejší spôsob pri boji s PPP. 
Rozhovor rodiny so psy-
chológom je nutný. Vhod-

né je taktiež ísť sa poradiť s 
nutričným alebo výživovým 
poradcom, či navštíviť bez-
platné linky pomoci, on-line 
poradňu. 

Ak potrebujete našu po-
moc, sme tu pre vás. 

Za tím poradenských pra-
covníkov ABC poradní

PaedDr. Tatiana 
GANDELOVÁ 

riaditeľka, špeciálna 
                     pedagogička 

Poruchy príjmu potravy v školskom veku

SÚKROMNÉ CENTRÁ ŠPECIÁLNO -  PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
Námestovo  Hviezdoslavovo nám. 213, 
                                OC Klinec, č.dv.612  0948 878 873
Trstená  Ul.Železničiarov 266/8  0948 878 874
Tvrdošín  Trojičné nám.191  0948 878 875

 E-mail: riaditelstvo@euporadna.sk
 www.euporadna.sk, www.naspoklad.sk

Kandidát na župana
a poslanca kraja 6

4
Opäť sa uchádzam o vašu 

dôveru v krajských voľbách. 
Tentokrát však nielen na 
post poslanca, ale aj pred-
sedu Žilinského samospráv-
neho kraja.   
V predchádzajúcom voleb-

nom období sme vybudova-
li nové parkovacie plochy 
pred poliklinikou a zača-
li sme výstavbu Centra in-
tegrovanej zdravotnej služ-
by na 3. podlaží polikliniky. 
Schválili sme 500-tisíc eur 
z rozpočtu Žilinského sa-
mosprávneho kraja na vý-
stavbu novej rehabilitácie 
na 5. podlaží, sčasti na 4. 
podlaží, kde majú vzniknúť 
priestory pre pohybové akti-
vity. Priestory na 4. podlaží 
budú zároveň v budúcnosti 
slúžiť aj pre potreby domu 
ošetrovateľskej starostli-
vosti. S kolegami poslanca-
mi sme zabezpečili fi nančné 
prostriedky pre Gymnázium 
Antona Bernoláka, Strednú 
odbornú školu technickú a 
Strednú odbornú školu pod-

nikania a služieb. Vypraco-
vaná je už aj štúdia revita-
lizácie Slanického ostrova 
umenia. 
Napriek nášmu neustálemu 

poslaneckému tlaku na ve-
denie župy sa nám, žiaľ, ne-
podarilo nájsť riešenie a pe-
niaze na dostavbu skeletov 
v areáli polikliniky. 
V nasledujúcich rokoch 

nás ale čakajú ešte väčšie 
výzvy a tie môžem presa-
diť len z pozície predsedu 
samosprávneho kraja. Naj-
vážnejšie problémy, ktoré 
treba riešiť ihneď, sú mosty 
do Námestova, spomínaná 
dostavba skeletov, výstav-
ba novej rehabilitácie, domu 
ošetrovateľskej starostli-
vosti a zabezpečenie chý-
bajúcich lekárov. Dôležité je 
tiež začať budovať cyklotra-
su okolo Oravskej priehra-
dy a naštartovať turistický 
ruch v Námestove i okolí. 
Štúdia revitalizácie Slanic-
kého ostrova sa musí stať 
skutočnosťou. 

VÁŽENÍ NÁMESTOVČANIA!

AKO kandidáta na poslanca ŽSK ma nájdete pod číslom  4

Milí Námestovčania, 
aby sme tieto ciele mohli a vedeli naplniť, potrebujem 

vašu podporu. V sobotu 29. októbra sa budem uchá-
dzať aj o VÁŠ HLAS. 

AKO kandidáta na predsedu ŽSK ma nájdete pod číslom  6
Krúžkujte, prosím, obe možnosti.

Dakujem, 
nesklamem vás!

Objednávateľ: Igor Janckulík Krušetnica 56, 029 54 Krušetnica             Zhotoviteľ: Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01
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MŠK Námestovo M.tifBilancovanie v MŠK: Vrcholom účasť v 2. lige a vízie 
do blízkej budúcnosti

Blížiaci sa koniec volebného obdobia 
je aj v našom meste príležitosťou na 
hodnotenie uplynulých štyroch rokov. 
A tak výsledky svojej práce bilancuje 
vedenie mesta, poslanci či mestské 
organizácie. Aj v MŠK sme sa pozreli 
späť, vyhodnotili, čo sa nám podarilo 
a v čom ešte máme rezervy. Samozrej-
me, že o našej činnosti chceme touto 
cestou informovať aj spoluobčanov, 
aby videli, že aj napriek ťažkým časom 
MŠK Námestovo neustále napreduje. 
Uplynulé obdobie chceme hodnotiť 
nielen zo športového výkonnostného 
hľadiska, ale aj z pohľadu materiálno-
-technického. A práve tu by sme s bi-
lancovaním začali.

Zveľadenie areálu MŠK
Za toto obdobie sa vedeniu klubu podari-

lo získať zo Slovenského futbalového zväzu 
(SFZ) 2 granty v celkovej sume 80 000 €. Z 
týchto finančných prostriedkov sa vykonali 
nasledovné práce:   
 rekonštrukcia šatne hostí a šatní staršieho 

dorastu a mladších žiakov, vynovila sa miest-
nosť pre trénerov a hlásateľa, vybudovali sa 
nové sociálne zariadenia
 novú tvár dostali šatne mladšieho doras-

tu a vstupná chodba, radosť bolo vojsť aj do 
zmodernizovanej šatne mužov a zväčšili sa aj 
šatne pre hostí. Tu všade museli starú, nevy-
hovujúcu elektroinštaláciu nahradiť novou. 
Pýchou pre všetkých sa však stala nová klu-
bovňa. Stará, studená, neútulná miestnosť sa 
premenila na moderné srdce klubu ladené v 
žltočiernych farbách. Takéto niečo nám chý-
ba! – hovorili s úžasom funkcionári mnohých 
mužstiev, ktoré k nám zavítali.

Ďalšie práce na zveľadení areálu už boli fi-
nancované z vlastných zdrojov MŠK:
 vybudovanie zavlažovacieho systému 

hlavnej hracej plochy v hodnote 16 000 €;
 zrekonštruovanie ochladzovacieho bazéna 

v miestnosti na regeneráciu futbalistov;
 rekonštrukcia a doplnenie vybavenia v po-

silňovni;
 rekonštrukcia a modernizácia šatní pre de-

legáta a rozhodcov;

 kompletná inštalácia rozvodov pre priame 
TV prenosy (rozvody el. energie + optický in-
ternet);
 vytvorenie nového vstupného vchodu pre 

hráčov hosťujúcich mužstiev;
 zakúpenie a montáž sedačiek na hlavnú aj 

vedľajšiu tribúnu.
Treba povedať, že vykonanie viacerých prác 

bolo podmienkou SFZ pre účinkovanie tímu 
mužov v 2. lige. Pre bezproblémové fungo-
vanie futbalových kolektívov je dôležitá aj 
údržba hracích plôch. Aj o túto činnosť sa 
museli v klube postarať sami. Podarilo sa im 
zabezpečiť   2 nové kosačky a multifunkčný 
stroj na odsnežovanie ihriska s umelým povr-
chom. Stálo ich to 56 000 €.  Aj ďalšia aktivita 
funkcionárov MŠK v zapojení sa do projektu 
SFZ priniesla úspech. Získali v ňom 100 000 
€ na položenie nového koberca na ihrisku s 
umelou trávou. Zároveň z financií mesta cca 
210 tisíc eur boli jeho rozmery zväčšené tak, 
aby sa na tejto hracej ploche, v prípade ne-
priazne počasia, mohli hrať aj majstrovské 
stretnutia. Práce na renovácii ihriska by mali 
byť v najbližších dňoch ukončené. Pomoc od 
mesta prišla aj pri vybudovaní vedľajšej be-
tónovej tribúny v sume 40 000 €. Mesto pred 
štyrmi rokmi začalo aj ďalšie práce, ktoré sú 
momentálne pozastavené – malo ísť o vybu-
dovanie parkovacích plôch pri štadióne a ich 
oplotenie. Pevne veríme, že v budúcom roku 
sa tieto práce ukončia, aj keď si plne uvedo-
mujeme, že samosprávu čakajú ťažké energe-
tické časy. 

V dresoch Námestova 
200 futbalistov
Po futbalovej  stránke pokračujú v MŠK v 

nastolenom trende a vzorne reprezentujú nie-
len Námestovo, ale aj celý región. Viac ako 
dve stovky mladých ľudí hrajú vo farbách 
Námestova v 11-tich kategóriách. V minu-
lom roku rozvíjalo ich futbalové schopnosti 
15 trénerov. Najmladší – prípravkári – v šty-
roch ročníkoch od U 8 po U 11, hrajú pravi-
delne svoju súťaž. Stretávajú sa s rovesníkmi 
z Martina, Liptovského Mikuláša, Žiliny či 
Ružomberka. Mladší žiaci (U 12 a U 13), tak 
isto ako starší žiaci (U 14 a U 15) sú už stá-

lymi účastníkmi 1. ligy. Dorastenci U 17 a U 
19 majú kvalitných súperov v 2. lige východ. 
Na vrchole tejto pyramídy je kolektív mužov. 
Ten v sezóne 2020/21 zvíťazil v 3. lige a vy-
bojoval tak pre Námestovo postup do 2. naj-
vyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Bol to 
historický úspech tohto klubu a bol odmenou 
pre všetkých ľudí, ktorí pri futbale v Námes-
tove pracujú. Účasť v 2. lige bola zároveň aj 
veľkou školou, nielen pre hráčov, ale aj pre 
funkcionárov. Museli sa splniť náročné pod-
mienky SFZ, aby mužstvo vôbec v tejto súťa-
ži mohlo hrať. A tak pribudla aj miestnosť pre 
dopingovú kontrolu, ošetrovňa, či miestnosť 
pre masáž, priestory pre zástupcov televízie a 
novinárov a ďalšie už spomínané rekonštruk-
cie. 

Futbal nás spojil!
V celom tomto období sme sa nezamera-

li iba na rekonštrukčné práce, no stále sme 
získavali nové a nové projekty financované z 
fondov Európskej únie na výchovu a vzdelá-
vanie trénerov. Vzdelanie je našou kľúčovou 
filozofiou pre výchovu dobrých športovcov. 
Získané zdroje pre vzdelávanie boli v celko-
vej hodnote vyše 200 tisíc eur, no treba podo-
tknúť, že bez silných poľských partnerov by 
sme tieto projekty neboli schopní prefinanco-
vať.

Navyše, bolo nevyhnutné zvládnuť aj orga-
nizačnú stránku stretnutí. To všetko sa nám, aj 
za pomoci mnohých dobrovoľníkov, podarilo 
zvládnuť. FUTBAL NÁS VŠETKÝCH SPO-
JIL! A hoci toto druholigové dobrodružstvo 
trvalo len jednu sezónu, hanbu sme si neuro-
bili. O Námestove sa písalo a hovorilo len v 
dobrom. Delegované osoby chválili priestory, 
ktoré sme im vytvorili a na pohostinnosť Ná-
mestovčanov budú všetci asi dlho spomínať. 
Účasť v 2. lige bola tou najlepšou reklamou 
pre Námestovo a všetkých jeho občanov.

Ako to však už v živote chodí, postihli nás 
aj nečakané, a o to bolestivejšie straty. V čase 
pandémie COVID-u nás opustil dlhoročný 
prezident MŠK pán Silvester Habiňák. Ťaž-
ká choroba sa stala osudnou aj pre dlhoroč-
ného obľúbeného trénera futbalistov MŠK 
pána Pavla Strapáča. A zabudnúť nemôžeme 

ani na bývalého 
funkcionára pána 
Karola Brčáka. 
Určite nás všetci 
tam zhora sledujú 
a držia nám palce.

Po smrti Sil-
vestra Habiňáka 

sa uskutočnila členská schôdza MŠK, ktorá 
zvolila nové vedenie. Jeho predsedom sa stal  
Andrej Stašiniak, podpredsedom František 
Košťál st. Ďalšími členmi vedenia MŠK  Ján 
Salaj – tajomník, Marta Basárová – ekonóm-
ka, Ivan Kopta – zástupca trénerov, Martin 
Habiňák – zástupca hráčov, Miroslav Doma-
nický – zástupca funkcionárov, Tomáš Smata-
ník – zástupca rodičov.

Cieľ: ešte kvalitnejšie 
s mládežou
Takto vyzerala nedávna minulosť v MŠK 

Námestovo. V nadchádzajúcom období chce 
klub nadviazať na dobré výsledky a pokračo-
vať v kvalitnej práci s mládežou. Pred sebou 
má aj ďalšie vízie zveľadenia areálu futba-
lového štadióna. Je vypracovaná projektová 
dokumentácia na novú tartanovú bežeckú 
dráhu, plánuje urobiť umelé osvetlenie hracej 
plochy, prerobiť sociálne zariadenia v šatni 
mladších žiakov, urobiť nové oplotenie medzi 
umelou trávou a hlavným ihriskom, upraviť 
voľný priestor za ihriskom s umelou trávou 
na tréningovú plochu pre družstvá prípraviek, 
zrekonštruovať druhú vedľajšiu tribúnu, ktorá 
by slúžila ako sektor pre hostí. Plánov je teda 
dosť a všetci pevne dúfame, že nám pri ich re-
alizácii, viac ako v minulom období, pomôžu 
vedenie mesta a jeho poslanci.

Na záver tohto bilancovania slová preziden-
ta futbalového klubu MŠK, ktoré sú zároveň 
vyjadrením filozofie klubu: „Naším cieľom 
je ešte kvalitnejšie pracovať s mládežou, vy-
chovávať si vlastných adeptov a postupne ich 
zapracovávať do mužstva dospelých. A keď 
svojimi výkonmi prekročia hranice nášho 
klubu, v odchode do väčších klubov im nebu-
deme brániť, pretože aj tam budú šíriť dobré 
meno nášho mesta a regiónu.“                                            

                                                   Ján SALAJ


